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Abstract
The present study aims to examine one of the main components of honour-related violence,
the previously disregarded – honor-contextualized rumour/gossip, by examining the process
with which rumours/gossip advance within and through-out the honour-related social
collective and its purposes for, and effects on, the mechanism of violence and oppression that
permeates the collective. This study is based on hermeneutic premises and is constructed on
ten semi-structured interviews with respondents in the ages 18 – 25 whom for an extensive
period of time have been subjected to honour-related violence victimization. The findings
show that rumour/gossip is equal to the process of raising the public awareness of individuals
who resort to alleged or actual norm-deviant behavior. Consequently there is a connection
between rumour/gossip and the publics’ appraisal of its members thus rendering
rumour/gossip crucial to the occurrence of honour related violence. Rumour/gossip is utilized
by the members of the collective as a means of maneuvering the public eye, as it permits them
to control on whom the eye of the public focuses, to various extents. Rumour/gossip is used in
offensive and defensive purposes. Rumour/gossip as well as honour related violence occurs
with the prospect of influencing the members positioning within the collectives’ status-/power
hierarchy, by enabling dethronement and advancement through the appraisal of the public
eye. Rumour/gossip is a key component in determining whether an act of violence should be
labeled as honour-related, as it attests the appraisal of the public that the perpetrator, in the act
of violence, takes in consideration. The social services’ investigatory work and riskassessment must take in consideration the occurrence of rumour/gossip in each case. The
present study should be seen as a theoretical instrument for investigatory social workers in
social services in their highly complex undertaking of determining whether a case should be
met and treated such as conditioned by a variety of parental authoritarian methods of
limitation in a youths’ emancipatory process or if the case is conditioned by a social context
wherein the victimized members are subjected to a violence and oppression mechanism – if
the case should be labeled as honour related violence and oppression.
Key words: honour related violence and oppression, honour-contextualized
rumour/rumor/gossip, gossip mongering, ostracizing of a third party, reputation, the public
eye, public awareness, collective, collective consciousness, status-/power hierarchy.
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Sammanfattning
Föreliggande studies syfte var att undersöka en av hederskulturens, tidigare outforskade,
centrala empiriska komponenter – den negativa ryktesspridningen. Detta genom att betrakta
ryktesspridningens inverkan på och betydelse för den kollektiva arenan och dess vålds- och
förtryckarmekanik. Studien är hermeneutiskt orienterad. Tio semi-strukturerade intervjuer
genomfördes med intervjupersoner i åldrarna 18-25 år, vilka har långvarig erfarenhet av
hedersrelaterat våld och förtryck. Resultatet visar att ryktesspridning utgör den process med
vilken offentligheten varseblivs om avvikande kollektivmedlemmar. Ryktesspridning är
således förbundet med offentlighetens individbedömning och är därför fullständigt avgörande
för förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck. Ryktesspridning används av
kollektivmedlemmar likt en avledningsmanöver då den ger dem möjlighet att i varierande
grad kontrollera mot vem eller vilka offentlighetens öga riktas. Ryktesspridning används i
offensivt och defensivt syfte. Ryktesspridning likväl hedersvåldshandlingar sker i
förhoppning om att genom offentlighetens bedömning påverka kollektivmedlemmars
positionering inom den kollektiva arenans status-/makthierarki, det rör sig om att framkalla
detronisering/avancemang. Ryktesspridning är själva navet i definitionen av huruvida en
våldssituation ska etiketteras som hedersproblematik. Detta till följd av att den vittnar om
förövarens hänsynstagande till offentlighetens bedömning av denna. Socialtjänstens
utredningsarbete och bedömning av hotbild måste därför ta hänsyn till, för ärendet aktuell,
ryktesspridning. Föreliggande studie ska ses som ett teoretiskt verktyg för utredare inom
socialtjänst i åtagandet att bedöma huruvida ett ärendes huvudperson enbart är begränsad i sin
ungdomliga frigörelseprocess, med en uppsättning auktoritära gränssättningsmetoder, eller
om denne är fången i en kollektiv vålds- och förtryckarmekanism, det vill säga om denne är
utsatt för vad som konstituerar hedersrelaterat våld och förtryck.
Nyckelord: hedersrelaterat våld och förtryck, hederskontextualiserad negativ
ryktesspridning, ryktesspridning, skvaller, rykte, offentlighetens öga, kollektivt medvetande,
den kollektiva arenan, status-/maktstruktur.

Förord
Inledningsvis vill jag ge uttryck för en varm och respektfull tacksamhet gentemot
intervjupersonerna, vilkas mod och medverkan har gjort denna studie möjlig och vars
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Avslutningsvis vill jag tacka min handledare Rúna utan vilkens handräckning, lugn och
kunskap jag varit bortkommen. Tack.
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Inledning
Fadime Șahindal dog den 21 januari 2002.
Hon mördades av sin fader till fördel för familjens anseende. Den omfattande
riksomspännande mediala uppmärksamheten och debatten, i mordets efterskalv,
medvetandegjorde den svenska allmänheten om vad som kom att benämnas som
hedersrelaterat våld och förtryck. Politiska och vetenskapliga satsningar följde, vars resultat
med tydlighet visat att problematiken är utbredd, mångfacetterad och att dess offer är många
till antalet.

Relevans för socialt arbete
I ”Vänd dem inte ryggen”, ett utbildningsmaterial av Socialstyrelsen publicerad 2014, riktas
kritik mot flertalet kommuner i deras hantering av hedersrelaterade våldsärenden.
Otillräcklig kunskap kring hedersrelaterat våld och förtryck beskrivs som en bidragande
faktor - ”personalen har för lite kunskap om hur hedersrelaterat våld tar sig uttryck och hur
denna typ av våld bör utredas” (Socialstyrelsen, 2014, s. 9). Personal inom socialtjänst ska
besitta tillräcklig kunskap, i enlighet med 3 kap. 3 § andra stycket, socialtjänstlagen (SOSFS
2009:22). En sådan otillräcklig teoretisk kunskap kring problematiken medför en osäkerhet i
bemötandet, handläggningen och därmed även bedömningen av hedersrelaterade ärenden
vilket medför att det professionella ingripandet antingen blir otillräckligt eller alltför häftigt
(Socialstyrelsen, 2014; Pérez, 2014).
Baianstovu presenterar ett mer utvecklat resonemang kring sakfrågan i sin
doktorsavhandling ”Mångfald som demokratins utmaning” (2012). Baianstovu betraktar de
faktiska handlingar vilka förstås och benämns som hedersrelaterat våld och förtryck som
existerande inom samspelet och balansen mellan frihet och trygghet. Socialtjänsten, i
egenskap av institution, orsakar svårigheter i utredningsarbetet av flickor, vilka misstänks
vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, till följd av socialtjänstens syn på
barndomens och ungdomens karaktäristiska, nödvändiga och tillika självklara
frigörelseprocess. Då ”majoritetssamhällets institutionaliserade socialisationsideal”
(Baianstovu, 2012, s. 225) ställs mot föräldrars rättfärdigande av auktoritära sociala
praktiker med moraliska argument, faller det komplexa åtagandet på socialtjänsten att
bedöma huruvida flickan ifråga enbart är mer eller mindre begränsad i ett socialt
sammanhang som reagerar på hennes ungdomliga frigörelseprocess med en uppsättning av
auktoritära gränssättningsmetoder eller om det rör sig om en fångenskap i en kollektiv våldsoch förtryckarmekanism. Vad i det faktiska handlandet som föranlett utredning är uttryck för
en normativt avvikande minoritetskultur och när övergår detta till att regelrätt stämplas som
hedersrelaterat våld och förtryck? Ställningstagandet bör motiveras utifrån en väl
genomarbetad och argumenterad utredningsprocess där socialarbetaren bär ansvaret för att
ärendehandläggningen sker på sådant vis att bland annat individen, dess kollektiv och
relationerna dem emellan inte tar orättmätig skada; sakliga observationer till följd av
tillvaratagande av teoretisk och praktisk kunskap ska leda till adekvata och grundliga
bedömningar (Baianstovu, 2012; Skytte & Montesino, 2006). Handlar konflikten ifråga om
överdriven kontroll eller nödvändig gränssättning? – en fråga vars svar förutsätter en bred
kunskap och djup förståelse för hedersrelaterad problematik. Baianstovu (2012) skriver:
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”Socialarbetarna ska balansera mellan risken för att barn kan utsättas för fara eller
dödas och att agera fördomsfullt och diskriminerande. Felaktiga bedömningar kan få
tragiska följder för alla involverade och vikten av att göra kloka och omsorgsfulla
bedömningar får plötsligt djupare mening […] Det är inte heller svårt att förstå den
ovisshet som präglar arbetet och som socialarbetarna själva uttrycker som en känsla
av bristande kulturkompetens.”

Utifrån ovan refererade studier av Baianstovu och Pérez, likväl socialstyrelsens
utbildningsmaterial, föreligger det således ett behov av att vidga medvetenheten och
kontinuerligt öka kompetensen, däribland det teoretiska kunnandet, hos personal inom bland
annat socialtjänst. Detta behov ges även uttryck för i Statens offentliga utredningar
(2014:49) och av Bak (2013).
Socialtjänstlagen förordar ett helhetsperspektiv i betraktelsesättet av generell social
problematik. I praktiken innebär detta bland annat en förståelse hos socialarbetare för
klienters sociala relationer - samspel med sin omgivning (Börjesson, Börjesson & Svedberg,
2006; Jordan, 2003). Forskning kring hedersrelaterat våld och förtryck efterfrågas i
allmänhet men kring kollektivets karaktäristiska och säregna betydelse för det
hedersrelaterade våldet och förtrycket i synnerhet. Kunskapen kring det sociala
sammanhangets inverkan på den, för hedersrelaterat våld och förtryck, utsatta individen är
begränsad och således erfordras forskning som utökar förståelsen för hedersförtryckets
mekanismer – kring det relationella samspelet mellan den utsatta individen och dess
kollektiv (NCK, 2010). I min tidigare studie fastslogs relationen mellan den kollektiva
arenan och dess interna ryktesspridning som en bidragande faktor till upprätthållande av
kollektivets normsystem och förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck (Laouini,
2013). Föreliggande studie ska ses som en vidareutveckling av de resonemang och slutsatser
som presenterades i den tidigare studien.
I den komplexa uppgiften för socialtjänstens handläggare att identifiera våld och bedöma
behov av stöd och skydd i samband med våldsutsatthet, inom hedersrelaterade ärenden,
hänvisar Socialstyrelsen (2013a, 2014) till vissa standardiserade bedömningsmetoder som
stöd och komplement i utredningsarbetet. Däribland PATRIARK, en metodisk checklista
vilken är specifikt framtagen för hedersrelaterade ärenden och utgörs av tre separata delar,
vilka är: riskfaktorer beträffande mönstret i det hedersrelaterade våldet,
gärningspersonen/personernas psykosociala status och sårbarhetsfaktorer och bakgrund hos
offret/offren (ibid.; Kropp, Belfrage & Hart, 2013). Hur kan kravet på kvalité och
rättssäkerhet i handläggningen av en anmälan/ansökan tillgodoses när en nyckelfaktor för
hedersrelaterat våld och förtryck – ryktesspridning – inte tas hänsyn till? Hur kan en klients
hotbild definieras om inte ryktesspridning adresseras? Socialstyrelsens tillsynsrapport
(2009) visade att 34 kommuner av 80 undersökta hade PATRIARK att tillgå i sitt
utredningsarbete. Utredningsmanualen rekommenderas av Socialstyrelsen vilka även länkat
materialet på sin hemsida.
Ett professionellt betraktelse- och förhållningssätt i ärenden av hedersrelaterad problematik
kräver en förståelse för ryktesspridningens kraft och därmed även de medföljande risker för
de individer vilka är föremål för florerande rykten (Socialstyrelsen, 2014). Rykten och
ryktesspridning är begrepp som flitigt används av ämneskunniga inom frågan om heder.
Detta sker utifrån en allmänt etablerad politisk och vetenskaplig föreställning om att rykten
är en medverkande kraft till hedersrelaterat våld - de anses bidra till det, för hedersrelaterat
våld, säregna kollektiva förtrycket. Rykten erkänns här som potentiellt farliga och i vissa fall
direkt livsavgörande (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2009; Länsstyrelsen i
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Stockholms län, 2006; Länsstyrelsen i Östergötlands län och Rädda barnen, 2011; NCK,
2010; Wikan, 2005; Schlytter & Linell, 2008; Pérez, 2014; Sedem, 2012). Ryktens betydelse
för och inverkan på det hedersrelaterade våldet och förtrycket konstateras ideligen, men
detta utan vidare problematisering eller utforskning. Det föreligger således ett omfattande
behov av djupare analys kring ryktesspridningens relation till det hedersrelaterade våldet och
förtrycket, vilken föregås av frågor som – varför ryktesspridning är betydelsefullt för
hedersvåld och förtryck, hur ryktesspridningen ter sig i samspel med den kollektiva våldsoch förtryckarmekanismen samt hur betydelsefull ryktesspridning faktiskt är för våldet och
förtrycket. Kan ryktesspridning betraktas som kärnan i definitionen av huruvida en
våldssituation ska rubriceras som hedersrelaterad problematik?

Syfte
Studiens syfte är att undersöka en av hederskulturens, tidigare outforskade, centrala
empiriska komponenter – den så kallade negativa ryktesspridningen. Detta genom att
betrakta ryktesspridningens inverkan på och betydelse för kollektivet och dess vålds- och
förtryckarmekanik.

Frågeställningar
•

Vilka är ryktesspridningens grundläggande sociala komponenter?

•

Hur används ryktesspridning i den sociala kontext där hedersrelaterat våld och
förtryck är vanligt förekommande?

•

Vilken betydelse har ryktesspridning för förekomsten av hedersrelaterat våld och
förtryck?

•

Hur kan hedersrelaterat våld och förtryck respektive den kollektive arenan definieras
utifrån ryktesspridningens funktioner och syfte?

Bakgrund
Den presentation av begreppsförklaringar som här följer ska ses som en presentation av min
förförståelse och syftar således även till att förse läsaren med en förståelse av de centrala
begrepp med vilka jag tolkat föreliggande studies empiri.

Hedersbegreppet – Namus och Shirif
För att förstå hedersbegreppet och varför hedersrelaterat våld och förtryck inte enbart görs
möjligt, utan också premieras, krävs det en redogörelse för den logik med vilken begreppet
heder inrättats (Wikan, 2009). Den hedersyn som förordar hedersrelaterat våld och förtryck
utgörs av två separata begrepp. Namus tolkar hedern likt ett oföränderligt ting - den existerar
inte i grader, antingen finns den eller inte - den kan förloras och även återupprättas om den
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drabbade familjen/släkten, som delar hedern med den felande individen, vidtar vad som
anses vara tillräckliga åtgärder. Namus tilldelas en individ vid dennes födsel. Den är ingens
att ge, utan betraktas likt själen som ett ting oberoende av jordliga förutsättningar som social
och ekonomisk rang. Det är varje individs rättighet och skyldighet att bevara Namus. Shirif
betraktar hedern i egenskap av rang, prestige och anseende och finns i olika grader – den
kan, utifrån individers handlande, minskas och ökas.
Hederns motpol benämns och ses, generellt i västvärlden, som skam (Wikan,
2009). En fullständig heder förutsätter en frånvaro av skam. Något förenklat ses en felande
handling motsvara en viss nivå av skam vilken i sin tur avgör omfattningen av skadan på
hedern – detta synsätt görs gällande för så kallad Shirif. Den oföränderliga hedern, Namus,
kräver en starkare motpart än skam - vanheder, det är fråga om ett hedersfritt tillstånd. Ett
hänsynstagande till innebörden av vanheder är en förutsättning i betraktandet och förståelsen
av ett samhälle där en hederskodex utgör ett väsentligt socialt fundament. Hedersbegreppet
grundas i relationen mellan heder och vanheder – hederns logik, som för utomstående kan
tyckas absurd och i vissa sammanhang avskyvärd.

Definition av hedersrelaterat våld och förtryck
Det saknas en politisk likväl vetenskaplig, nationellt/internationellt, vedertagen definition av
hedersrelaterat våld och förtryck vilket resulterat i att flertalet definitioner och
betraktelsesätt av problematiken står att tillgå (Socialstyrelsen, 2007; Länsstyrelsen i
Uppsala län, 2008; Socialstyrelsen, 2014). Försöken att göra problematiken överskådlig och
begripbar genom definition och avgränsning har visat sig vara problematiska då de tenderar
att framställa alltför förenklade porträtt av den komplexa problematik som är hedersrelaterat
våld och förtryck (Länsstyrelsen i Uppsala Län, 2008).
Enligt Socialstyrelsen och Sveriges länsstyrelser betraktas våld vara
hedersrelaterat när den kollektiva arenan ser våldet som en legitim ofrånkomlighet i syfte att
främst bestraffa kvinnlig olydnad, bevara familjens heder och värna om släktens sociala
överlevnad (Socialstyrelsen och Länsstyrelserna, 2005). Rikspolisstyrelsen och
åklagarmyndigheten använder ett betydligt mer könsneutralt betraktelsesätt inriktat på
hedersbrottslighet: ”Hedersrelaterad brottslighet är brott riktade mot någon – ofta en
släkting– som, enligt gärningsmannens och övriga släktens uppfattning, riskerar att vanära
eller har vanärat gärningsmannens, släktens eller gruppens heder, i syfte att förhindra att
hedern skadas eller förloras alternativt för att reparera eller återställa den skadade eller
förlorade hedern.” (Åklagarmyndigheten, 2006; Rikspolisstyrelsen, 2009).
De särdrag vilka flertalet definitioner betraktar som utslagsgivande för
hedersrelaterat våld och förtryck är dels kollektivet, dess roll och betydelse för våldet och
förtrycket, vilket kraftigt påverkar den unika hotbild offret utsätts för och den särskilda
utsatthet som offret försätts i, och dels hedersbegreppets centrala roll (Socialstyrelsen,
2007). Dessa faktorer bör ses som, för hedersrelaterat våld och förtryck, karaktäristiska
egenskaper vilka särskiljer denna våldsform från övriga. Sveriges länsstyrelser använder sig
av följande begreppskategorisering kring de faktiska uttryck som hedersrelaterat våld och
förtryck tar sig:
Socialt våld, vilket för den utsatte omfattar isolering, utfrysning, bannlysning, ofrivilligt
bortförande, förbud mot deltagande i aktiviteter samt tvång till bärandet av
avvikande klädsel och ekonomisk nöd,
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Sexuellt våld, vilket för den utsatte omfattar tvång till oönskat sexuellt umgänge, genom
äktenskap med okänd eller oönskad individ,
Psykiskt våld, vilket för den utsatte omfattar skuld- och skambeläggning, förödmjukelse,
kränkning, nedvärdering, förföljelse, hot samt undandragen kärlek och omsorg,
Fysiskt våld, vilket för den utsatte omfattar direkta och indirekta fysiska
våldshandlingar, från örfil till mord och ”självmord” (Länsstyrelsen i Uppsala
län, 2008; Socialstyrelsen, 2014).

Ryktesspridning
Ryktesspridning hänvisar till den akt med vilken två eller fler individer är delaktiga i
överförandet av, ofta verbal men numera även digital, ostyrkt information kring en eller flera
individer, händelse/r (DiFonzo & Bordia, 2007a). Per definition inbegrips positiv och
negativ ryktesspridning i begreppet. Positiv ryktesspridning hänvisar till spridning av ostyrkt
information vilka behandlar egenskaper eller handlingar vilka betraktas vara
positiva/eftersträvansvärda. Negativ ryktesspridning hänvisar således till spridning av
ostyrkt information vilka behandlar egenskaper eller handlingar vilka betraktas vara
negativa/icke eftersträvansvärda. Föreliggande studie fokuserar primärt på negativ
ryktesspridning till följd av dess relation till hedersrelaterad problematik. Med det sagt
utesluts inte positiv ryktesspridning helt, eller dess relation till hedersrelaterad problematik,
då den bidrar till att konstruera och upprätthålla den referensram i vilken betraktandet av
skamliga/negativa egenskaper och handlingar görs möjlig och upprätthålls.
Vidare används engelsk benämning av ryktesspridning – rumour och gossip –
vid flertalet tillfällen i föreliggande studie. Detta dels för att engelskan till skillnad från
svenskan använder olikartade epitet för att särskilja och dels för att samtlig internationell
forskning använder sig av dessa epitet. Jag önskar inte sammanfoga dem i presentationen av
dessa begrepp i föreliggande studie och på så vis bidra ytterligare till den begreppsdjungel
som råder kring begreppen ifråga och som diskuteras mer ingående i föreliggande studie
under rubriken tidigare forskning.

Den kollektiva arenan
Begreppet kollektiv i hederssammanhang, politiskt likväl vetenskapligt, åsyftar familj och
släkt – de gruppkonstellationer av individer inom hederskontexter, vilka utgör offrets sociala
omgivning, och i varierande grader uppmuntrar och belönar hedersrelaterat våld och förtryck
(Wikan, 2009; Länsstyrelsen i Uppsala län, 2008; SOU 2014:49). Till följd av att familjen,
inom kollektivistiska hederskulturer, betraktas vara den minsta samhälleliga enheten
värderas individer primärt utifrån familje- och släkttillhörighet. Kollektivets medlemmar
bär således det individuella ansvaret för kollektivets mående och välgång. Det råder
omfattande, kollektivt ställda, krav på individen att foga sig efter kollektivets värdegrund
och normsystem (ibid.; Schlytter m.fl., 2009). Skam/vanheder utgör i denna kontext det
fundament på vilken hedersrelaterat våld och förtryck tillåts livnära sig – en enskild individs
normavvikande egenskap alternativt beteende, och den medföljande skam/vanheder som
associeras till denna/detta, drabbar samfälligt familj och släkt. Av denna anledning värnar
kollektivet om dess medlemmars förfarandesätt och leverne – det blir en fråga om kollektiv
5

kontroll, ofta inom ramen av hedersrelaterat våld och förtryck (Wikan, 2009; Länsstyrelsen i
Östergötlands län, 2015; SOU 2014:49).
Följande, förenklande modell skänker en övergriplig förståelse för den
kollektiva mekanismen bakom hedersrelaterade våldshandlingar och betraktar
landsmän/kulturellt likasinnade som ytterligare en enhet inom den kollektiva arenan, vilken
då utgörs av sammanlagt tre mindre enheter (Laouini, 2013). Pilarna representerar den
interaktion vilken statuerar vad som, av kollektivet, anses vara acceptabla/önskvärda,
normaliserade, beteenden och egenskaper samt oacceptabla/icke önskvärda, normavvikande,
beteenden och egenskaper – interaktionen mellan den kollektiva arenans individer anses här
vara statuerande för normer. De inre pilarna representerar den interaktion, i egenskap av
direkta hedersvåldshandlingar, som respektive enhet riktar mot den, för hedersrelaterat våld
och förtryck, utsatta individen. De yttre pilarna, vilka tillsammans formar en triangel,
representerar den interaktion, ryktesspridning inräknat, mellan enheterna vilken indirekt
leder till direkta hedersvåldshandlingar mot den utsatta individen. Vidare gör modellen
gällande ett bilateralt offerskap – samtliga kollektivmedlemmar riskerar att bli/blir föremål
för repressalier när de av den kollektiva arenan uppfattas vara oppositionella, genom
uppvisandet av normavvikande egenskaper och/eller handlingar (ibid.).

Avgränsning
Föreliggande studie studerar och ämnar förklara sambandet mellan de faktorer vars samspel
möjliggör hedersrelaterat våld och förtryck. Studien ska ses som ett neutralt försök till att
kartlägga hedersproblematikens grundstruktur och av den anledningen ägnas ingen vidare
uppmärksamhet åt de faktorer vilka för denna är irrelevant. Föreliggande studie saknar
därför medvetet en djupare analys kring exempelvis genus eller en redogörelse för
betraktandet av hedersrelaterat våld och förtryck utifrån ett makro-perspektiv.
Vidare används ordet mekanik/mekanism vid flertalet tillfällen i föreliggande studie. Detta
ordval fyller ett metaforiskt syfte i vilken förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck
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betraktas möjliggöras och förekommas till följd av en mekanik i vilken ryktesspridning,
offentlighetens bedömning och den kollektiva arenan utgör kugghjul vars samspel och
enhetliga betydelse upprätthåller den mentalitet som förespråkar hedersrelaterat våld och
förtryck.

Tidigare forskning
Den presentation av tidigare forskning som följer är strukturerad utifrån två övergripande
delar – Ryktesspridning i allmänhet och Ryktesspridning i hedersrelaterad kontext i enlighet
med hermeneutikens öppenhetsprincip (Ödman, 2007). Detta tycktes vara ett passande
tillvägagångssätt dels för att göra forskningssammanställningen överskådlig på ett så
orienterbart vis som möjligt och dels för att forskningen kring den generella
ryktesspridningen erbjuder en god teoretisk språngbräda till den efterföljande
hedersrelaterade ryktesspridningen. Läsaren tillåts alltså på detta vis erhålla en förståelse för
det generella ryktets natur vilken är avgörande för förståelsen av det hedersrelaterade ryktets
natur. Forskning kring rykten i den hedersrelaterade kontexten är, enligt min mening,
kraftigt begränsad då en majoritet av skrivet material kring ämnet ifråga enbart påpekar
sambandet mellan hedersvåldsyttringar och ryktesspridning utan att för den sakens skull
ägna sambandet, dess egenskaper och förutsättningar någon större fokus.
Presentationen inleds med en kort övergripande sammanfattning av forskning kring
rykten/skvaller och den begreppsdimma som råder kring begreppen. Därefter följer Rykte –
kontext, funktion och innehåll vilken behandlar forskning som kartlagt ryktets
begreppsdefinition, natur och sociala funktioner. Den nästföljande rubriken Skvaller –
kontext, funktion och innehåll syftar till att redogöra för forskning som kartlagt skvallers
begreppsdefinition och sociala funktioner men syftar också till att kontrastera begreppet
rykte mot begreppet skvaller. Rubriken Ryktesspridning – dess natur syftar till att redogöra
för de konfigurationer och processer genom vilka rykten/skvaller sprids mellan individer och
deras sociala nätverk. Därpå inleds presentationen av forskning kring rykten i den
hedersrelaterade kontexten där det sociala kollektivets samband till ryktesspridning redogörs
för.

Ryktesspridning i allmänhet
Rykte och skvaller
Forskning kring Rykte/rumor, skvaller/gossip och spridningen av dessa/rumor-, gossip
transmission har bedrivits utifrån flertalet perspektiv, främst tillhörande de psykologiska,
sociologiska, historiska och socialantropologiska ämnesdisciplinerna (Pendleton, 1998).
Rykten och skvaller är, per definition, två begrepp vars innebörder tydligt skiljer dem åt
(DiFonzo & Bordia, 2007a). Dessa begreppsdefinitioner, om än tydliga, utesluter inte
fullständigt avvikande former av rykten och skvaller. Det existerar otydligare varianter –
hybrider – vilka är svårkategoriserade då de har utmärkande egenskaper tillhörande både
rykten och skvaller (DiFonzo & Bordia, 2007a; Rosnow, 2001). Oberoende av detta tenderar
begreppen rykte och skvaller inte enbart att likställas i allmänhetens språkbruk utan även i
bedriven forskning kring ämnena ifråga, kanske främst i interdisciplinära sammanhang men
även inom specifika disciplinära skolor. Denna begreppsdimma har varit allmänt erkänd
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under en längre tid och trots det faktum att begreppen har utvecklats och förfinats under ett
drygt århundrade av akademisk granskning tycks en viss grad av otydlighet kvarstå (Ohja,
1973; Rosnow & Kimmel, 2000).
Rykte - kontext, funktion och innehåll
Ett rykte är information om individer, situationer eller händelser, vilken florerar i sociala
nätverk (DiFonzo & Bordia, 2007a). Ett rykte är en form av proklamerande meddelande,
snarare än undersökande, som är tänkt att övertyga dess mottagare (ibid.; Berenson, 1952)
och inbegriper icke-verifierad, och därför i varierande grad opålitlig, information som
kommuniceras från person till person (Allport & Postman, 1947). Rykten är dock, per
definition, undantagslöst obekräftad information (DiFonzo & Bordia, 2007a). Vidare har
rykten som grupprocess en indirekt inverkan på maktstrukturen i sociala nätverk och bidrar
till kommunicerandet av nätverkets rådande normer.
Rykten uppstår i kontexter vilka karaktäriseras av ovisshet, det vill säga situationer vilka
saknar en för det berörda kollektivet tydlig betydelse eller mening (DiFonzo, Bordia &
Rosnow, 1994). Dessa kontexters avsaknad av tydlighet resulterar i att människans
inneboende psykologiska behov av att förstå och att känna trygghet ges uttryck för genom
tillkomsten och bruket av rykten. Ett rykte innehåller, för dessa situationer, kompletterande
nödvändig, betydelsefull och/eller användbar information (ibid.; Fiske, 2004). Att i
situationer av ovisshet befinna sig i ett tillstånd av okunskap är otäckt och obekvämt men
genom att föreslå, diskutera och värdera informella antaganden kring situationen ifråga
begripliggör kollektivets medlemmar kontexten i vilken de vistas (Rosnow, 1974; Fiske,
2004).
Vidare uppstår rykten i faktiskt eller potentiellt hotfulla kontexter, det vill säga i situationer
där ett eller flera hot upplevs vara riktade mot de individer som blir föremål för kontexten
ifråga (DiFonzo & Bordia, 2007a). Rykten har i dessa fall en försäkrande och betryggande
inverkan – de skänker individer, vilka utifrån situationen upplever sig vara hotade, en känsla
av säkerhet/trygghet genom att tillgodose det sociala nätverket med tillräckliga medel för att
hantera hotet ifråga (DiFonzo, Bordia & Rosnow, 1994; Fiske, 2004) Människan har ett
instinktivt socialt behov av att kontrollera sin miljö. Rykten, i egenskap av just medel för
miljökontroll, möjliggör, vad som av kollektivet i den givna situationen anses vara, ett
adekvat och effektivt handlande mot det specifika hotet. Denna form av försök till kontroll
kategoriseras i två grupper: primär och sekundär kontroll (Rothbaum, Weisz och Snyder,
1982). Den förstnämnda formen av kontroll erbjuder ryktesmottagare möjlighet att aktivt
förhålla sig gentemot hotet, exempelvis genom att undvika eller neutralisera det (ibid.;
Fiske, 2004). Den senare formen av kontroll, vilken rykten gör möjlig, fyller ett mer indirekt
syfte - att dämpa hotets emotionella inverkan på ryktesdeltagare genom att hjälpa dem att
utstå och hantera den stress som situationen ifråga föranleder. Rykten som sänker
ryktesdeltagares förväntningar eller leder till att de förväntar sig det värsta i syfte att undgå
besvikelse eller rykten som låter deltagarna betrakta den hotfulla händelsen ifråga som
slumpens förtjänst är samtliga exempel på sekundär kontroll.
Att ifrågasätta eller på annat vis hota en individs självbild eller identitet resulterar i att denne
känner osäkerhet – ett psykologiskt tillstånd av obehag och olust, vilken individen söker
avlägsna genom att återstärka dennes självbild/identitet (DiFonzo & Bordia, 2007a).
Ryktesspridning kan i dessa situationer användas för detta specifika ändamål, ett fenomen
vilket även görs gällande för ett kollektiv vilken upplever sin självbild och identitet som
8

ifrågasatt eller hotad. Detta uppnås genom att exempelvis sprida negativa rykten, i det
sociala nätverket, om det uppfattade hotet. En grupp av människor, vilka upplever sig vara
hotade av en utomstående grupp, kan genom negativ ryktesspridning framställa de
utomstående i dålig dager och genom jämförelse framhäva den egna gruppen i bättre dager
och på så vis åtnjuta en förstärkt självbild/identitet.
Skvaller - kontext, funktion och innehåll
Skvaller är utvärderande socialt, oftast negativt, prat uteslutande beträffande individer och
uppstår i den kontext som sociala nätverk utgör när de formeras, förändras och upprätthålls
(DiFonzo & Bordia, 2007a; Foster, 2004). Skvaller kan bestå av både bekräftad och
obekräftad information och anses per definition innehålla mindre betydelsefull information
men uppfyller trots det flertalet varierande väsentliga sociala funktioner (ibid; Farley, 2011).
Dels uppfattas skvaller vara en underhållande social aktivitet och verkar dels upprätthållande
för gruppsammanhållning och etablerande, förändrande likväl upprätthållande för gruppens
normsystem, maktstruktur och medlemskap (Turcotte, 2013; DiFonzo & Bordia, 2007a;
Ben-Ze’ev, 1994). Skvaller har även prosociala egenskaper (Feinberg, Willer, Stellar &
Keltner, 2012). Det bidrar exempelvis till att indirekt stärka gruppmedlemmars möjligheter
för, och vilja till, att nå ett gott gruppsamarbete.
Behovet av att tillhöra ett socialt sammanhang, närmare bestämt att forma och upprätthålla
relationer med andra, är ett grundläggande mänskligt motiv (Fiske, 2004; Ben-Ze’ev, 1994).
Genom att söka, skapa, anpassa sig till, upprätthålla och omfördela sociala nätverk åt sig
själva ger individer utlopp för behovet av att tillhöra. Skvaller betraktas vara ett uttryck för
just detta behov då skvaller uppstår i situationer och kontexter där individen syftar till att
tillfredsställa behovet av att tillhöra, det vill säga att forma, förändra eller upprätthålla det
egna sociala nätverket. Skvaller uppstår i reaktion mot att människans tillhöranderätt
äventyras, exempelvis där en individ blir, eller potentiellt kan komma att bli, socialt
exkluderad. Skvaller har i dessa sammanhang en viss dämpande verkan för ovisshet och
faktiska eller potentiella hot av social isolering/exkludering (Fiske, 2004). Önskar en individ
finna, skapa eller upprätthålla en plats/roll i en grupp förefaller vissa, för gruppen
utmärkande, egenskaper vara av intresse för denne (Smith, Lucas & Latkin, 1999). Exempel
på sådana egenskaper är gruppens medlemmar, faktiska eller potentiella relationer dem
emellan, gruppen som enhet och gruppens normsystem, maktstruktur, etcetera. Således blir
information om dessa egenskaper värdefulla då informationen om gruppen ifråga används av
individer genom skvaller, likt ett verktyg, i syfte att åstadkomma och upprätthålla
formationer och förändringar i gruppen (Foster, 2004). Skvaller, i egenskap av medel för
informationsspridning, fyller även syftet att hålla individer medvetna om aktualiteter i det/de
sociala nätverk dessa tillhör.
Skvallers innehåll vittnar om kollektivt statuerade normer (McAndrew, 2008; Baumeister,
Zhang & Vohs, 2004). Information kring vad som av gruppen förväntas av individer för att
få tillgång till, alternativt fortsätta vara del av, det sociala nätverket ifråga går att utläsa i
skvaller (Baumeister, Zhang & Vohs, 2004). Skvaller har för gruppmedlemmarna även en
sammansvetsande inverkan då skvaller erbjuder en gemensam underhållning vilken bidrar
till att stärka sociala band mellan de gruppmedlemmar vilka är deltagande i skvallrandet
(Dunbar, 2004; Rosnow & Fine, 1976). Detta utbyte av social information verkar anslutande
- att som individ bli inbjuden till skvaller är en indikator på att individen ifråga har uppnått,
alternativt upprätthåller, social acceptans och således medför skvaller möjligheten till att

9

knyta och förstärka vänskapsband och allianser (Dunbar, 2004; Baumeister, Zhang & Vohs,
2004).
Att bryta redan existerande relationella band mellan gruppmedlemmar är närmast en
förutsättning för att formera och förändra sociala nätverk (Eder & Enke, 1991). Genom
skvaller, och på bekostnad av den eller de individer som blir föremål för ryktet ifråga, görs
en sådan brytning möjlig. Det är specifikt genom användandet av negativt skvaller som
ryktesspridare utesluter/exkluderar en tredje person. Denna form av skvaller syftar till att
påverka relationer mellan gruppmedlemmar. Ett skvallers antydan förvarnar skvallrets
mottagare, gruppen ifråga, om den sociala ofördelaktighet som ett faktiskt eller eventuellt
umgänge med skvallrets huvudperson medför (Crick, Nelson, Morales, Cullerton-Sen, Casas
& Hickman, 2001; DiFonzo & Bordia, 2007a). Skvaller, i egenskap av socialt fenomen, har
även en inverkan på maktstrukturen i grupper avseende de som är deltagande i, och föremål
för, skvallret. Vid deltagande förhöjs individers sociala status, möjligheter till maktanspråk
och anseende i den grupp de tillhör (Kurland & Pelled, 2000; McAndrew & Milenkovic,
2002; McAndrew, Bell & Garcia, 2007). Skvallrande individer förstärker sig själva genom
jämförelse med den tredje part som baktalas. Detta medför att skvaller innehar en tydlig
maktaspekt då skvallrande individer erhåller makt genom innehavet av information om
andra individer (Ben-Ze’ev, 1994).
Ryktesspridning – dess natur
Den information som förmedlas genom rykten kan liknas vid en informativ idé, eller
uppsättningar av informativa idéer (Bordia & DiFonzo, 2007a). Definitionerna av rykten
och skvaller förutsätter att den informativa idén/idéerna inte begränsas av att enbart existera
inom en enskild individs medvetande. Av den anledningen karaktäriseras rykten primärt av
de processer genom vilka den informativa idén/idéerna förs vidare från individ till individ.
Rykten manövrerar - de florerar [min kursivering]. Rykten är informativa idéer som lever
och andas ”amid an environment of minds” (Heath, Bell & Sternberg, 2001).
Den överföringsprocess genom vilken rykten färdas tenderar att delas in i tre
socialpsykologiska begreppsklasser (DiFonzo & Bordia, 2007a). Serial configuration, ett
händelseförlopp vilken innebär att individ A informerar individ B som i sin tur informerar
individ C, etcetera. Cluster configuration inbegriper de händelseförlopp där individ A
informerar en grupp av individer vilka i sina turer informerar en individ eller en grupp av
individer, etcetera. Med multiply interactive configuration menas de händelseförlopp där ett
rykte återcirkulerar aktivt, att ryktets färdriktning pendlar.
Individer lever i sociala utrymmen där de, i varierande grader, är förbundna med andra
individer (DiFonzo, Bourgeois, Suls, Homan, Stupak, Brooks, Ross & Bordia, 2013). En
individ har nära intima förbindelser med vissa och mer avlägsna, ytligare förbindelser med
andra. Social space configuration, eller Network configuration, är socialpsykologiska
begreppsnamn på de sociala mönster, arrangemang eller strukturer som avtecknar
förbindelser mellan individer. De avtecknar alltså de sociala förbindelser genom vilka rykten
sprids och är således en kartläggning över sociala nätverk och de banor genom vilka rykten
färdas (Latané & Bourgeois, 1996; DiFonzo & Bordia, 2007b; DiFonzo, Bourgeois, m.fl.,
2013). Social space/network configurations är, till följd av de olika konfigurationernas
egenskaper, direkt avgörande för de omständigheter som betingar ryktets karaktärsdrag och
spridning (DiFonzo & Bordia, 2007b). Antalet individer som tillåts influera ryktet – det vill
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säga antalet individer som kommer i kontakt med ryktet – är exempel på de varierande
konfigurationernas egenskaper och hur de påverkar ryktets levnadsbana. Nedan följer, två
för denna studie, relevanta konfigurationsmodeller:

”family” configuration

lattice configuration

Cirklarna, i de ovan avbildade konfigurationerna, representerar individer och de linjer, som
sammankopplar cirklarna, indikerar sociala förbindelser mellan dessa (Latané & Bourgeois,
1996; DiFonzo & Bordia, 2007b; DiFonzo, Bourgeois, m.fl., 2013). Det är genom linjerna –
de sociala förbindelserna – som rykten färdas mellan individer/influenter. Vidare betraktas
dessa konfigurationer vara generaliserbara till sociala sammanhang av omfattande storlekar,
detta då antalet sociala förbindelser är teoretiskt oändliga, likt modellerna ovan föreslår
(DiFonzo & Bordia, 2007a).
Med begreppet cluster menas en tätt förbunden grupp av individer i ett större socialt nätverk
(DiFonzo, Bourgeois, m.fl., 2013; DiFonzo & Bordia, 2007a). Samtliga av de ovannämnda
konfigurationerna varierar i förhållande till vilken utsträckning dessa är arrangerade i skilda
cluster. I exempelvis ”family” configuration avtecknas familjekonstellationer där de sociala
förbindelser som familjemedlemmar har med varandra och andra familjer framgår. Denna
konfiguration är arrangerad utifrån flertalet cluster - en majoritet av familjemedlemmars
interaktion tenderar att ske inom familjen (DiFonzo & Bordia, 2007b). En social
konfigurations grad av cluster har en inverkan på ryktens egenskaper och livsbana.
Exempelvis påverkar den grad med vilken familjemedlemmar relaterar till varandra det
sociala kollektivets förhållningssätt med vilken rykten bemöts.

Ryktesspridning i hedersrelaterad våldskontext
I artikeln ”Intrafamily femicide in defence of honour”, publicerad i Third World Quarterly,
redogör Faqir (2001) för den inverkan som samspelet mellan individers rykten (reputation)
och ryktesspridning tycks ha för förekomsten av hedersrelaterade våldsyttringar.
Undersökningen riktar in sig på hedersmördade kvinnor i Jordanien vilka, innan
hedersmorden verkställts, varit föremål för negativ ryktesspridning. Faqir (ibid.) betraktar
ryktesspridning som ett uppsåtligt maktmedel, där kvinnor tvingas till undergivenhet och
lydnad; faktisk negativ ryktesspridning, men även hot om negativ ryktesspridning, är ett
maktmedel för kontroll av kvinnan – en kontroll som män brukar mot kvinnor men som
även sker kvinnor emellan.
Eldén (2001), religionsvetare och doktorand i sociologi vid Uppsala Universitet, författade
en artikel vid namn ”If she is alive, people want to see more and more”, vilken publicerades
i Sociologisk Forskning. Artikelns skriftliga material framställdes ur intervjuer med
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kvinnliga informanter vilka samtliga var bosatta i Sverige och vars ursprung rotade sig i
regioner tillhörande Mellanöstern. Eldén (2001) söker, ur informanternas verbala gestaltning
av sina respektive kulturella förutsättningar, finna en fördjupad förståelse av ryktens
(reputation) natur, innebörd och konsekvenser. ”Hur ska vi förstå ryktets centrala plats?”,
”Hur ska en kvinna vara för att få ett gott rykte?”, ”Hur ska en kvinna vara för att undvika
ett dåligt rykte?” och ”Vad riskerar en kvinna om hon får ett dåligt rykte?” är frågor som
undersökningens förfarande och presentation orienterades utifrån. Undersökningen
avbildade ett betydelsefullt samspel mellan informanterna och vad Eldén (2001) kallar för
”andras blick” – kollektivet/den sociala omgivningens ögon. Ett samspel till vilken
informanterna tydligt förhöll sig, och genom vilken personerna ifråga skapade sina
könsidentiteter. Kulturellt ställda förväntningar på informanterna, i egenskap av kvinnor,
utgjorde de förutsättningar och omständigheter och således även de utrymmen inom vilka
informanternas könsidentiteter tilläts att utvecklas. Vad som betraktades vara innanför,
respektive utanför, ramarna för acceptabelt kvinnligt handlande, sammanfattades av
informanterna i två begreppsklasser – ”hora” och ”oskuld”. Att betitlas som ”hora” är en
risk informanterna löpte om de associerades till nattklubbar, killar, sexuellt provokativ
klädsel och att i sitt sätt vara ”svensk” – det vill säga handlanden som uppfattas vara ickebekräftande av den sociala omgivningens/kollektivets kulturella tolkningsram och som
således medförde tituleringen ”hora”. Att uppfattas som ”oskuld” förutsatte att
informanterna associerades till ”fin flicka”, att i sitt sätt vara ”kurdisk” respektive ”arabisk”
och att ha så kallad ”tyngd” – det vill säga attribut och handlingar vilka uppfattas vara
bekräftande av kollektivets kulturella tolkningsram; handlingar och attribut som av den
sociala omgivningen uppfattades vara i enlighet med de, på kvinnor, kulturellt ställda
förväntningarna. ”Andras blick” är därmed det ting med vilken informanternas kulturella
rättfärdighet bedöms.
”kastar nån lera och den inte fastnar, då blir det märken efter den, då kommer
folk att fortsätta prata i alla fall, fast de inte tror på det.” Detta citat använder Eldén (2001,
s. 118) för att påvisa hur ryktesspridning betraktas av informanterna. Den gestaltas som
något farligt, något de alla respekterar och fruktar – ”en kvinna blir sitt rykte” och detta
medför många risker, i vissa fall för livet.
I avhandlingen ”Rädsla för förlust av liv och heder” analyserar Sedem (2012) specifika
konfliktprocesser mellan föräldrar och barn i hedersrelaterade våldskontexter. I studien
fastslår Sedem (ibid.) individuellt upplevd rädsla som en kärnvariabel i de sociala kontexter
där
hedersvåldshandlingar
är
vanligt
förekommande.
Den,
av
samtliga
undersökningsdeltagare, upplevda rädslan skiljde sig från varandra utifrån de roller
respektive individ hade inom familjen.
Relationen mellan föräldrar och döttrar ansträngdes av en bristande enighet
vilken medförde att döttrarna gav uttryck för en varaktig rädsla över att bli föremål för
diverse repressalier, sanktionerade och utförda av föräldrarna. Då mödrar i detta kulturella
sammanhang traditionellt betraktas bära det primära ansvaret för barns uppfostran och
beteenden gav mödrarna uttryck för en rädsla över att döttrarna skulle missköta sig i diverse
avseenden. Mödrarnas rädsla var kraftigt betingad av deras respektive döttrars pubertala
utveckling och de risker som mödrarna ansåg medfölja, exempelvis förlusten av döttrarnas
sexuella renlighet och dygd genom association och interaktion med killar. Denna rädsla var
en konsekvens av den bristande enighet som karaktäriserade relationen mellan föräldrarna
och deras döttrar, vars trotsighet förstärkte mödrarnas känsla av bristande kontroll vilket i
sin tur resulterade i att mödrarnas tilltagande behov av att kontrollera sina döttrar gavs
uttryck för genom ytterligare restriktioner för döttrarna. Detta är ett exempel på att den
individuellt upplevda rädslan således inte enbart var orsaken till konflikterna ifråga, utan att
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den även har en kraftig inverkan på konfliktens utfall - rädslorna tog sig uttryck i
familjemedlemmarnas attityder och beteenden och påverkade således den process genom
vilken konflikten dem emellan utvecklades. Mödrarnas rädsla betingades av det sociala
nätverkets reaktion på ett eventuellt uppdagande av döttrarnas sexuella eskapader. Sedem
(2012, s. 194) skriver ”denna av omgivningen förpliktigande roll på mödrarna som har till
uppgift att uppfostra döttrarna utifrån kyskhetsnormen låg bakom mödrarnas rädsla som i
sin tur gav upphov till att hålla döttrarna i strama tyglar”. Även fädernas rädsla beskrevs
vara betingad utav fruktan för förlust av anseende inom deras sociala nätverk. Deras döttrars
potentiella och faktiska normavvikande beteenden återspeglades negativt på fäderna, vilkas
föreställningar om det sociala nätverkets bedömningar av dem, i egenskap av fäder och
familjeöverhuvuden, befäste och stärkte den upplevda rädslan och resulterade i den starka
motreaktionen från dem riktade mot sina döttrar för att, likt mödrarna, återta den bristande
kontrollen i syfte att undgå att deras inadekvata föräldraförmågor blir sedda av det offentliga
ögat.
I artikeln ”Gossip, scandal, shame and honor killing: A case for social constructionism and
hegemonic discourse” gör Awwad (2001) en kritisk bedömning av de kulturella faktorer
som möjliggör hedersmord i Mellanöstern – de roller och funktioner som skvaller, skandaler
och skam har i legitimeringen och utförandet av den extrema våldsyttringen hedersmord blir
i artikeln föremål för granskning.
Awwad betraktar familjen, i egenskap av samhällelig social enhet, och dess
patriarkala, patrilinjära och patrilokala egenskaper, i samspel med hedersbegreppet, vara
direkt avgörande för den kollektiva mentalitet som förordar och möjliggör hedersmord.
Utifrån en sociologiskt orienterad analys fastslår Awwad (2001) att den omfattande
betydelsen som kvinnors kyskhet och sexuella dygd har erhållit i dessa sociala miljöer är ett
resultat av historiskt kulturella traditioner. Storleken på en familj avgör dess möjligheter till
överlevnad. Kvinnan, till följd av hennes reproduktionsförmåga, tilldelas därför stor
betydelse. Hedersbegreppet medför således möjligheten att definiera, skydda och
upprätthålla familjens gränser mot den förvirrande och löst organiserade kulturen i
Mellanöstern. Skvaller är kraftigt förankrat i en familjs hederskodex. Vid det fall att skam
hotar en specifik familjs heder upplevs det vara bekymmersamt, inte enbart av den direkt
berörda familjen utan även av det kollektiv i vilken familjen ifråga utgör en beståndsdel.
Skvaller fyller här en betydelsefull funktion. Den familj, vars medlem blivit föremål för
ryktesspridning, utsätts för påtryckningar av det övriga kollektivet genom uppkomsten och
florerandet av skvaller. Skvaller, till följd av en felande individs handlingar och/eller
avvikande beteenden, har tillrättavisande egenskaper men medför även ett krav på att
familjen i fråga ska vidta tillräckliga åtgärder för att rentvå sin heder – den heder som
befinner sig under hot till följd av den felande individens skamfulla handlande. Skvaller
syftar därmed även till att ena kollektivet och att etablera den stabilitet och ordning som
erfordras för kollektivets överlevnad. Vidare syftar skvaller och skambeläggning till att
förtydliga kulturella och normativa gränser och på samma vis verkar skvaller även
alarmerande i den bemärkelsen att en familj, vars medlem blir föremål för ryktesspridning,
varskos om att dess sociala status är hotat.

Metodbeskrivning och överväganden
Nedan följer en presentation av de forskningsmetodologiska val och reflektioner vilka
utformat förfarandet och författandet av föreliggande studie.
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Val av metod
Det syfte, från vilket studien orienteras och konstrueras, avgör valet av lämplig vetenskaplig
metod (Silverman, 2011; Bryman, 2011). Kvalitativa forskningsstrategier fokuserar på
individers subjektiva upplevelser och dess metoder syftar därför till att ge förståelse för
intervjupersonernas upplevelser av fenomen och livssituationer (Bryman, 2011; Larsson,
2005). Ett kvalitativt metodval gör en djup insikt i intervjupersonernas upplevelser möjlig,
en förståelse som nås genom studiet av ett fåtal individer, relevanta för det valda
problemområdet (Thyer, 2005; Brinkmann & Kvale, 2009). Vidare är ett kvalitativt
metodval relevant för studier vars frågeställning utformas av frågor om hur och vad (Thyer,
2011). I dessa hänseenden framställdes föreliggande studie enligt en kvalitativt orienterad
forskningsmetod vilket motiveras av att den tolkar intervjupersonernas subjektiva
upplevelser och skildringar av ryktesspridning inom den hedersrelaterade kollektivistiska
kontext i vilken de levt/lever.

Ontologisk utgångspunkt
Hermeneutik anses numera vara en vetenskapsteoretisk inriktning med vilken den mänskliga
existensens grundbetingelser studeras och tolkas och konstrueras på ett intresse av att vidga
förståelsen mellan människor och tillämpar i första hand kunskapsformen tolkning – att ange
betydelse (Ödman, 2007). Hermeneutiken, dess definition och användning har genom
århundraden utvecklats och genomgått flertalet reformer vilka kategoriseras utifrån olika
faser. Under 1900-talet kom hermeneutiken att syfta till en förståelse av livsvärlden;
hermeneutiken utvecklades till att inneha karaktäristika förankrade i den existentiella
filosofiska skolan – den existentiella fasen (Ödman, 2007) – där språket ansågs vara det
mänskliga uttryck genom vilket en förståelse för mänsklighetens existens och dess
förutsättningar tillgängliggjordes (Ödman, 2007). Den moderna, nutida hermeneutiken
tillskriver även mänskliga handlingar, livsyttringar och konsekvenserna av dessa samma
betydelse. De, för tal, skrift och handling, bakomliggande mänskliga intentionerna och
avsikterna erkänns vara betydande och således tillåts en förståelse erhållas för det mänskliga
livet genom studiet av just tal, skrift och handling.
Hermeneutiken erkänner att människan betraktar sin omvärld från olika aspekter, att
människan är bunden till sig själv, likväl de ögon vilka betraktar och studerar verkligheten
(Ödman, 2007). Hur människan tolkar och förstår betingas undantagslöst av dennes
historiska upplevelser – förförståelse, det vill säga förståelsen som fakticitet. ”Vi kan inte
förstå utan att redan ha förstått” - och på sådant vis skänker förförståelsen en riktning åt det
sökande som forskningsförfarandet utgör. Förförståelsen avgör vilken aspekt vi applicerar
på det studerade. I enlighet med hermeneutikens metodiska öppenhetsprincip krävs en
redogörelse för den förförståelse vilken använts i studiet av ett objekt – det vill säga
förförståelsen av själva sakförhållandet som studeras. Min förförståelse presenteras av den
anledningen i föreliggande studies Bakgrund, dels i syfte att, liksom Ödman (2007) förordar,
tydliggöra för mig, i egenskap av forskare, vilken kunskap som ligger till grund för de
tolkningar som aktivt görs i förfarandeprocessen, men syftar också till att förse läsaren med
möjligheten att förstå den beskrivna verkligheten. Det är en fråga om att argumentera för
tolkningar, att teori- och aspektval utformas tydligt och uttrycksfullt. Den förförståelse som
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presenteras i föreliggande studie har till ämne hedersbegreppet, hedersrelaterat våld och
förtryck, den kollektiva arenan och ryktesspridning – relationen och samspelet dessa
emellan, i ett försök att göra min tankeprocess, tolkning och förståelse tillgänglig och
begriplig. Öppenhetsprincipen har även gjorts gällande för presentationen av teoretiskt
ramverk och de, i resultatredovisningen, utskrivna analyserna och tolkningarna.
Övriga centrala hermeneutiska forskningsmetodologiska begrepp vilka har gjorts gällande i
föreliggande studie är – det öppna frågandets princip, tolknings- och förståelseprocessen,
förståelsehorisonten,
den
hermeneutiska
cirkeln/spiralen
och
hermeneutikens
förmedlingsproblem. Samtliga förklaras och motiveras under kommande, tillhörande
rubriker.

Vetenskapsteoretisk ansats
Forskarens pendlande betraktandefokus mellan empirins helhet och delar, mellan olika
perspektiv, i tolkningsprocessen gör att hermeneutiskt orienterad forskning har markanta
drag av ett abduktivt förfarandesätt. Den studerandes inledande brist på kunskap, vilken
denne måste vidkänna, medför att forskaren genom sina frågor förändras av de svar empirin
ger (Ödman, 2007). Detta är ett undantagslöst kriterium för att det studerade objektet ska
förmedla ”sitt eget språk”. Den inledande frågeställningen tenderar att vara klumpigt
formulerad, om inte felaktig, men orienterar ändock sökandets riktning vilken allteftersom
kalibreras till följd av att nya aspekter av det betraktade objektet framträder. Den
föreställning om helheten vilken forskaren inledningsvis utgick från förändras således
successivt. Helhetsbilden klarnar till följd av att studieobjektets enskilda delar ges en
tydligare innebörd, det rör sig om relationen mellan hermeneutikens förförståelse och
del/helhetsprincip. Ödman (2007) talar här om det öppna frågandets princip vilken kräver
en öppenhet och ödmjukhet, en odogmatisk hållning, med vilken uttolkaren är villig att låta
den studerade verkligheten betyda något annat än vad denne inledningsvis trodde vara
giltigt. Jag utformade den semi-strukturerade intervjuguiden utifrån den tidigare nämnda
förförståelsen. Det abduktiva förfarandesättet inleddes under deduktiva premisser till följd
av att intervjuguiden, med vilken empirins bredd oundvikligen avgränsats och därefter
inhämtats, konstruerats genom denna förförståelse. De svar intervjupersonerna gav, inom det
utrymme intervjuguiden tillät, utmärkte de begrepp/teman som av mig tilldelats störst
betydelse i tolkningen och förståelsen av det studerade objektet. Valet av teoretiska
analysverktyg gjordes därefter, induktivt, utifrån den insamlade empirin. Således grundas
föreliggande studie på en abduktiv ansats.

Informationssökning
De internationellt publicerade forskningsresultat, vilken föreliggande studies redogörelse för
tidigare forskning är konstruerad på, söktes efter i Sociological Abstracts, Social Services
Abstracts, Psycinfo och PsycARTICLES. De sökord som användes, i flertalet kombinationer
var honor/honour, rumor/rumour, gossip, ostracizing, gossip mongering, transmission,
reputation, hearsay, social individual/collective/group interaction/behavior/behaviour.
Att kritiskt granska den litteratur på vilken den undersökande utformar sin studie är i
forskningskvalitativa avseenden avgörande (Lööf, 2005). Thurén (2013) likställer källkritik
med förmågan att bedöma sanningshalten i information. Källkritik beskrivs som en
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uppsättning metodregler vilka vid användning tillåter användaren att utröna vad som är sant,
alternativt vad som är sannolikt. Jag har källkritiskt eftersträvat tillämpning av primära
källor i syfte att, likt Trost (2011) föreslår, undvika sekundära källor och risken för
förvanskad information. I syfte att använda mig av källor vilka har vad Thurén (2013) kallar
för äkthet, det vill säga att de är vad de uppger sig för att vara, har jag använt mig av
internationellt publicerade artiklar vilka genomgått peer-review och publicerats i vedertagna
vetenskapliga journaler.

Urvalsmetod
Studiens syfte är avgörande för valet av lämplig urvalsmetod och av den anledningen bör
forskaren vara väl medveten om studiens avgränsningar (Kvale, 1997). Föreliggande studie
syftar till att undersöka ryktesspridningens betydelse för den kollektiva arenan och
hedersrelaterat våld och förtryck. Av den anledningen har jag sökt undersökningsdeltagare
vilka har insikt i, och direkt erfarenhet av ryktesspridning och dess konsekvenser inom
kollektivistiska hederskulturer där hedersrelaterat våld och förtryck förekommer. Det rör sig
primärt om strategisk urvalsmetod/målstyrd urvalsmetod vilken innebär att, med tydlig
förankring i studiens syfte, söka intervjupersoner vilka har insikt i och/eller erfarenhet av det
fenomen eller den händelse som studien betraktar (Bryman, 2011; Kvale 1997). Således är
föreliggande studies empiri insamlad från intervjupersoner vilka valts med utgångspunkt i en
strategisk/målstyrd urvalsmetod.
Vidare bör även praktiska förutsättningar och den tid som står till förfogande
inverka på valet av lämplig urvalsmetod (Kvale, 1997). Studiet av hedersrelaterat våld och
förtryck upplevs generellt medföra att sökandet efter intervjupersoner blir problematiskt och
mycket tidskrävande till följd av ämnets känsliga natur. Av den anledningen kontaktades
den verksamhet vilken tidigare bistod mig med villiga intervjupersoner. Bryman (2011)
kallar detta för Bekvämlighetsurval och innebär att urvalet utgörs av intervjupersoner vilka,
för forskaren, av olika anledningar är lättillgängliga. Av etiska skäl anser jag att en
redogörelse för hur bekvämlighetsurval använts i föreliggande studie inte är att föredra, av
hänsyn till de intervjuades anonymitet. Även kedjeurval användes av mig, vilket innebär att
individer vilkas kännedom om/kontakt med potentiella intervjupersoner utnyttjas av
forskaren. Dessa individer ombads etablera kontakt med de potentiella informanterna i syfte
att rekrytera dessa i egenskap av intervjupersoner – jag bad ett fåtal verksamhetsansvariga
att eftersöka lämpliga intervjupersoner. Således kan kedjeurval, i viss bemärkelse, även
uppfattas som en form av bekvämlighetsurval (Bryman, 2011; Larsson, 2005).
Intervjuer vilka genomförs retrospektivt riskerar ofta att producera empiri vilken består av
utsagor som präglats av den tid som passerat sedan intervjupersonen upplevde det som, av
forskaren, studeras (Repstad, 2007). Även Thurén (2013) poängterar glömskans inverkan på
informations giltighet. Han menar att när ett minne återerinras konstrueras nya versioner av
det förflutna. Jag kan enbart anta i vilken utsträckning som intervjupersonernas glömska har
påverkat deras respektive utsagor. I ett försök att undgå empiri som färgats av glömska och
liknande tidsförvanskning blev intervjupersonernas åldersintervall, det vill säga 18-25 år,
ytterligare ett kriterium för deltagande i studien.

Konstruktion av intervjuguide
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Att använda en semi-strukturerad intervjumetod innebär att intervjuguiden är konstruerad
utifrån en uppsättning frågor, vilka är strukturerade utifrån teman, där intervjuaren tillåts
vara flexibel avseende den ordning i vilken frågorna ställs och i valet av relevanta
följdfrågor, som inte nödvändigtvis står skrivna i intervjuguiden (Bryman, 2011). Relationen
mellan hermeneutikens förförståelse och del/helhetsprincip, vilken redogjordes för i
presentationen av vetenskapsteoretisk ansats, förutsätter som tidigare nämnt en ödmjukhet
och öppenhet hos forskaren (Ödman, 2007). Det rör sig om ett samspel mellan den
studerande och det studerade där forskaren är villig att låta den studerade verkligheten,
vilken ventileras genom intervjupersonernas utsagor, betyda något annat än vad forskaren
inledningsvis trodde vara giltigt. När intervjupersoner bereds möjlighet att vara flexibla i sin
respons på forskarens frågor tillåts deras subjektiva skildringar att förvaltas (Kvale, 1997).
Då föreliggande studie omfattar tolkningar av intervjupersonernas subjektiva upplevelser av
ett komplext socialt fenomen föreföll en semistrukturerad intervjumetod (se bilaga 2) vara
att föredra och i enlighet med ett hermeneutiskt forskningsförfarandesätt.
Vidare ska intervjuguiden formuleras på ett, för intervjupersonerna, lättbegripligt sätt och
även förankras i studiens syfte och frågeställning (ibid., Bryman, 2011). Intervjuguiden
konstruerades på sådant vis att de inledande frågorna syftade till att tydliggöra
intervjupersonernas syner på vissa relevanta begrepp i syfte att upptäcka eventuella
inkommensurabla begreppsuppfattningar. Därefter delades frågorna upp i tre teman:
upplevelse av och tankar kring ryktesspridning - i egenskap av offer, upplevelse av och
tankar kring ryktesspridning - i egenskap av deltagare och kollektivets syn på
ryktesspridning. Intervjuguiden avslutades med frågor av sammanfattande karaktär, vilket
enligt Bryman (2011) erbjuder undersökningsdeltagaren möjligheten att förtydliga,
vidareutveckla och/eller tillägga det som denne finner vara nödvändigt.

Genomförande av intervjuer
Samtliga intervjuer genomfördes via telefon. Detta av trygghets- och säkerhetsskäl i
synnerhet; deltagandet i föreliggande studie medförde en tydlig risk för intervjupersonerna
vilka lever under skyddade förhållanden, och av bekvämlighetsskäl i allmänhet;
intervjupersonerna lever i olika delar av landet vilket medför att direkta intervjuer skulle
vara tidskrävande och kostsamma. Bryman (2011) anser att telefonintervjuer vid de fall där
direkta intervjuer sker på bekostnad av informanternas trygghet och säkerhet är att föredra.
Vidare menar Bryman (2011) att direkta intervjuer kan medföra en känsla av olust hos
intervjupersonen vid de fall där känsliga ämnen diskuteras med en fysiskt närvarande
intervjuare. Då denna studie behandlar upplevelser av hedersrelaterat våld och förtryck,
vilket är ett ämne av känslig karaktär, tycktes telefonintervjuer vara att föredra. Subtil
kommunikation, exempelvis kroppsspråk, kan omöjligen uppfattas via telefon, intervjuaren
har därför stora svårigheter att uppfatta om informantens kroppsspråk vittnar om
obehagskänslor och liknande (ibid.). Vidare påverkas intervjupersoner av rädsla och tvång
under intervjutillfället (Thurén, 2013). Jag kan rimligen anta att ämnets känslighet och
intervjupersonernas upplevda och härtill associerade trauman inverkar på deras upplevelser
av intervjutillfällena. Av dessa anledningar valde jag att lägga stor vikt vid informerandet
om intervjupersonernas rätt till vägran att svara och betonade även att deras deltagande
skedde på frivillig basis. I vissa fall informerades intervjupersonerna om detta även under
genomförandet av intervjuerna. Vidare gavs intervjupersonerna flertalet möjligheter till
pauser.
17

Föreliggande studies empiri insamlades genom tio intervjuer, vilka vardera tog 1-3 timmar.
Den markanta tidsskillnaden beror på att jag upplevde att det förelåg varierande behov hos
intervjupersonerna att framföra sina upplevelser. Av respekt för detta och för ämnets
känsliga natur valde jag således att låta de intervjuades berättande avgöra intervjuns tidsram.
Samtliga intervjuer spelades in digitalt på en extern enhet, med intervjupersonernas vetskap
och samtycke. Bryman (2011) är av uppfattningen att inspelningar av intervjuer ger
intervjuaren utrymme att vara lyhörd och responsiv i större utsträckning än om annat varit
fallet.

Bearbetning av data och analys
Intervjupersonernas utsagor transkriberades i sina helheter för att, liksom Bryman (2011)
förordar, tillförsäkra att betydelsefull empiri inte går förlorad. Vidare tillåter transkribering
en bred empirisk överblick där forskaren har möjligheten att göra upprepade granskningar av
det empiriska materialet, i sin helhet - en god förutsättning för en noggrant genomförd
analys (ibid.; Brinkman & Kvale, 2009).
Tolkningen är en högst subjektiv akt (Ödman, 2007). Tolkandet är ett tillkännagivande, ett
proklamerande av något – forskaren ger uttryck för hur något är beskaffat. Tolkningsakten är
en odelbar process i vilken en dialektisk friläggning och tilldelning av mening görs. Den
hermeneutiska tolknings- och förståelseprocessen synonymiseras av Ödman (2007) med att
lägga ett pussel, en process vilken inledningsvis består av en ostrukturerad hög av
pusselbitar. Ödman (2007, s. 98) förklarar: ”Någonting i situationen fordrar gestaltning,
sammanhang och fullbordan. Det givna, det oformliga, fordrar att bli sin framtid, det
strukturerade och kontextuella. Under tiden tolkar han, förstår, omtolkar och förstår ännu
mer.” Struktur krävs för att orientera sin uppfattning om samtliga pusselbitars tillhörighet.
Pusselläggaren pendlar mellan att fokusera på enstaka pusselbitar till att fokusera på dennes
subjektiva abstrakta uppfattning och tolkning av pusslet som helhet, vilken ständigt
fördjupas till följd av att pendlandet upprepas och återupprepas. Detta intuitivt föregripande
pendlande mellan del och helhet, som kännetecknar förståelsen och bidrar till en
förskjutning av förståelsehorisonten, kallas för den hermeneutiska cirkeln/spiralen (ibid.).
Meningskoncentrering, den analysmetod vilken gjorts gällande i föreliggande studie, påstås
av Brinkmann och Kvale (2009) vara en, för kvalitativt genomförda studier med stora
mängder insamlad data, vanlig analysmetod med vilken forskaren tillåts skaffa en god
överblick av det empiriska materialet. Jag accentuerade inledningsvis teman ur empirin
utifrån studiens syfte och frågeställningar. Min förståelse av dessa teman avgjorde därefter
valet av adekvata teoretiska analysverktyg. Därpå analyserades det utvalda materialet utifrån
den teoretiska tolkningsramen och delvis tidigare forskning i syfte att orientera empirin och
således skänka den förståelse – förståelseprocessen förutsätter återkommande jämförelser
och kontroller mot existerande teoretiska kunskaper (Ödman, 2007). Under denna process
pendlade jag mellan fokus på enskilda teman och fokus på den progressiva helheten – här
krävdes
flertalet
genomgångar
av
det
transkriberade
materialet.
Efter
meningskoncentreringen avslutats var temana överskådligt definierade, vilka står att finna i
resultatredovisningen och analys. Föreliggande studies resultat har således redogjorts för,
och analyserats utifrån, deduktivt och induktivt konstruerade teman i enlighet med den
hermeneutiska cirkeln.
Vidare används citat av intervjupersonernas utsagor i resultatredovisningen. Detta i syfte att
illustrera deras okonstlade resonemang, vilket Ödman (2007) betraktar vara fördelaktigt .Det
underlättar läsarens förståelse av den världsbild och verklighet som intervjupersonernas
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utsagor ger uttryck för. Ett sådant citatanvändande förstärker, vad Nylén (2005) kallar för,
en empirinära presentation av en studies kvalitativa empiri.

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet
Frågan om en studies validitetsdiskussion är synonym med dess giltighet (Ödman, 2007).
Den hermeneutiska validitetsfrågan utgår från rimligheten i tolkningssystemets sammanhang
med tolkningsobjektet – ”Själv ser jag validitet som synonymt med giltighet. En valid
tolkning är således som jag ser det en tolkning vars innebörd är giltig för den företeelse som
studeras eller skänker mening åt denna företeelse” (Ödman, 2007). I vilken utsträckning
den insamlade empirin och tolkningarna ger uttryck för hederskulturens centrala empiriska
komponent, negativ ryktesspridning, avgör således föreliggande studies validitetsanspråk.
Då den semi-strukturerade intervjuguiden och dess intervjufrågor, med vilken empirin
insamlats, avgränsandes i enlighet med studiens syfte och frågeställningar har föreliggande
studie en hög validitet.
Efter transkribering av ljudinspelningarna genomförts mailades det utskrivna
materialet till respektive intervjuperson. Dessa gavs därmed möjligheten att läsa igenom
materialet och på sådant vis bekräfta att jag återgett en korrekt bild av intervjuerna ifråga –
detta kallar Silverman (2011) och Bryman (2011) för respondent-/deltagarvalidering vilket
ytterligare kan anses ha stärkt föreliggande studies validitet. Ingen intervjuperson upplevde
att respektive transkribering skildrat respektive intervju felaktigt. Vidare vittnar den
insamlade empirin om en viss grad av teoretisk mättnad, det vill säga att variationen i
respondenternas svar minskade efter hand, vilket kan anses höja studiens validitet
ytterligare.
Diskussionen kring en studies reliabilitet rör huvudsakligen i vilken utsträckning
studieresultatet är replikerbart – huruvida studien kan upprepas av en annan forskare, vid ett
annat tillfälle, med överensstämmande empiriskt resultat (Brinkmann & Kvale, 2009).
Vidare anser Bryman (2011) detta vara en svår bedrift inom kvalitativ forskning. De
förutsättningar under vilka en studies empiri insamlats är bundna av tid och rum.
Replikerbarheten är näst intill omöjlig då den kontext i vilken intervjuer genomförs är
dynamisk. Samtliga intervjuer är unika till följd av nyttjandet av en semi-strukturerad
intervjuguide med vilken intervjupersonerna tilläts viss möjlighet till reflektion och fri
association. Således kan den semi-strukturerade intervjuguide som legat till grund för
insamlandet av empiri i föreliggande studie ha påverkat reliabiliteten.
Kvale (1997) menar att i de fall där enbart en forskare insamlar empiri och
bearbetar denna kan reliabiliteten anses bli lidande till följd av att forskarens subjektivitet i
bedömning och tolkning av materialet inverkar kraftigt. Min förförståelse och val av empiri
att presentera särpräglar föreliggande studie på ett sätt som andra forskare nödvändigtvis inte
motsvarar då deras förförståelse, associations- och analysförmåga skiljer sig.
Hermeneutikens förmedlingsproblem härrör ur en studies reliabilitet (Ödman,
2007). I syfte att uppnå transparens i studien förutsätts dels tydligheten i det språkbruk med
vilken studiens presentation är författad, dels i vilken utsträckning och med vilken tydlighet
som forskarens förförståelse, vilken är väsentlig för läsarens förståelse, presenteras och dels
möjligheten till kontroll av forskarens tolkningar och slutsatser vilken tillåts vid omsorgsfull
dokumentation och argumentation i studien. Jag gör en noggrann presentation av den, för
empirin präglande förförståelsen, de analytiska verktyg vilka använts och de resonemang
som förs utifrån dessa i resultatredovisning och analys vilket stärker föreliggande studies
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reliabilitet då detta förfarandesätt är i enlighet med den hermeneutiska öppenhetsprincipen
med hänsyn till förmedlingsproblemen. Vidare anses transkribering stärka en studies
reliabilitet då denna metod till viss del tillförsäkrar att en förvanskning av empiri inte sker
(Kvale, 1997).
Kvalitativt erhållna forskningsresultat betraktas generellt sakna möjligheten till anspråk på
generaliserbarhet, till följd av att forskningsresultaten är miljöspecifikt bundna (Silverman,
2011; Bryman, 2011). Forskning som utgörs av insamlad empiri från en icke-slumpmässig
urvalsram anses inte vara generaliserbar till andra miljöer; intervjupersonerna, och den
urvalsram de tillsammans utgör, är inte representativa för en hel population. Strategiska
urval medför därför per automatik låg generaliserbarhet (Kvale, 1997). Kvalitativt alstrade
forskningsresultat bör istället generaliseras till teori (Bryman, 2011; Silverman, 2011).
Bryman (2011, s. 169) refererar till Mitchell vilken menar att det är ”den bindande kraften i
det teoretiska tänkandet” i motsats till statistiska kriterier som bör ha en avgörande roll när
generaliserbarheten i kvalitativt genomförda studier diskuteras. Det är en fråga om så kallad
teoretisk/analytisk generaliserbarhet (ibid.; Silverman, 2011). Denna innebär således att
generaliserbarheten i kvalitativ forskning betraktas utifrån relationen mellan urval och
teoretiska förslag snarare än relationen mellan urval och populationer (Silverman, 2011).
Detta innebär att intervjupersoners upplevelser och uppfattningar om ryktesspridning inom
en hederskontext inte är generaliserbara. Däremot tillåter informationen om
ryktesspridningens funktion och kollektivets mekanik – ryktesspridningens relation till den
kollektiva arenan och dess inverkan på förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck,
vilken tillhandahållits mig genom intervjupersonernas utsagor, en förståelse av det sociala
fenomenet ifråga. Således finns möjlighet till en teoretisk/analytisk generaliserbarhet och
således kan föreliggande studie, trots dess kvalitativa natur och det bekvämlighetsurval som
använts, betraktas ha uppnått ett visst mått av generaliserbarhet, eller den benämning som
Alasuutari (1995) finner vara mer passande – extrapolering.

Etiska överväganden
De av Vetenskapsrådets (2010) forskningsetiska principer som fordras och rekommenderas
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har fortlöpande eftersträvats av mig under
hela den process med vilken studien färdigställts, liksom Kvale (1997) föreslår. En
redogörelse för hur de fyra huvudkraven: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och
nyttjandekravet har tagits hänsyn till följer:
Intervjupersonerna ska informeras om studiens syfte, det ämne/de ämnen studien och
intervjuguiden behandlar och hur den insamlade empirin är tänkt att bearbetas och användas
(Vetenskapsrådet, 2010). Inför genomförandet av föreliggande studies intervjuer
informerades intervjupersonerna om de premisser under vilka empirin skulle insamlas,
genom ett informationsblad (se bilaga 1) i vilken studiens syfte och intervjumetod
presenterades och där intervjupersonernas frivillighet, anonymitet och konfidentialitet
redogjordes för. Informationsbladet mailades till intervjupersonerna, alternativt
intervjupersonernas kontaktpersoner, i ett tidigt skede, innan intervjuerna ägde rum. En
muntlig genomgång av informationsbladets innehåll gjordes innan intervjuerna initierades
varvid intervjupersonerna gav sina slutliga samtycken till deltagande i studien. Således
uppfyller studien samtyckeskravet. Samtliga intervjupersoner bereddes möjlighet att ställa
frågor om informationsbladet och dess innehåll före, under och efter genomförandet av
intervjuerna. Att intervjupersonernas deltagande i studien grundades på frivillighet
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betonades; att de har möjligheten att avstå från att svara på specifika frågor men även att helt
avstå från deltagande i intervjun. Intervjupersonerna har haft möjlighet att dra sig ur
deltagandet i studien även efter avslutad intervju – deras trygghet och känsla av säkerhet
prioriterades således. Intervjupersonerna informerades även om att deras intervju spelades in
samt att datan därefter skulle transkriberas. Jag förklarade även att studien slutligen lagras på
universitetets elektroniska databas men att den även riktas åt, inom ämnet yrkesverksamma,
socionomer och verksamheter vilka skulle gynnas av att ta del av undersökningsresultatet.
Således uppfyller studien informationskravet.
Intervjupersonernas identitet ska skyddas och sådan information som kan verka skadande för
intervjupersonerna, och deras efterlevande, ska av forskaren hanteras på sådant vis att
obehöriga saknar åtkomst till den (Vetenskapsrådet, 2010). Forskaren bör minimera risken
för att intervjupersonerna ska kunna identifieras av studiens läsare. Jag har medvetet
uteslutit
vissa
forskningsmetodologiska
redogörelser
av
denna
anledning.
Intervjupersonernas namn i föreliggande studie är samtliga fiktiva. Vidare är det enbart jag
som under föreliggande studies framställningsprocess haft tillgång till det inspelade
materialet. Efter transkriberingarnas färdigställande raderades samtliga ljudinspelningar.
Transkriberingarna har därefter mailats till respektive intervjuperson i syfte att låta dem läsa
igenom transkriberingen av sin intervju och på egen hand avgöra vilken information de
känner sig bekväma/obekväma med att delge i undersökningen Således har jag inte enbart
förlitat sig på vad denne anser vara i enlighet med konfidentialitetskravet utan även låtit
intervjupersonerna utifrån deras egen bedömningsförmåga avgöra, av respekt för deras
säkerhet – vem om inte dem själva är i position att avgöra vilken information som kan vara
potentiellt skadlig för dem? Detta har inneburit att delar av det transkriberade materialet har
ogiltigförklarats av intervjupersonerna. I syfte att uppfylla nyttjandekravet bör samtlig
insamlad data enbart användas till det, sedan tidigare förklarade, forskningsändamålet
(Vetenskapsrådet, 2010). Detta har gjorts gällande för föreliggande studie och således
uppfyller studien nyttjandekravet.

Teoretiskt ramverk
Härvid följer en presentation av de teoretiska verktyg vilka använts vid analys av det
insamlade empiriska materialet. Till följd av att föreliggande studie fokuserar på
ryktesspridning har socialpsykologiskt förankrade teoretiska perspektiv och begrepp varit
genomgående i valet av lämpligt teoretiskt ramverk. Tillsammans erbjuder dessa en enhetlig
förklaring för samspelet mellan kollektivets medlemmar, offentligheten, ryktesspridning och
hedersrelaterat våld och förtryck.

Hedersbegreppet - individens samspel med dess omgivning
Hedersbegreppet har otaliga historiska och kulturella variationer, vilka, oavsett tappning, har
en positiv grundmening (Wikan, 2009). En individs egenuppfattning är bunden av dennes
sociala omgivnings uppfattning om individen och här spelar heder en betydande roll. Det är
en fråga om individers självrespekt, sociala respekt och därmed slutligen värde, vilka
samtliga åstadkommes och förstärks genom vad som, av individens sociala sammanhang,
anses vara ädelt handlande. Heder är därmed synonymt med en individs värdering av sin
egen kontextuella betydelse och avgör således individens möjligheter till anspråk på ära och
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stolthet (Sjögren, 1993). Wikan (2005) menar att ”hedern är uthängd till allmänt
beskådande”. Wikan (2009) talar här om en offentlighetsprincip: ”Hedern ligger inte i
gärningen eller i handlingen, i fakta eller realiteterna, utan i den bild av saken som
förmedlas i offentligheten. Ryktesspridningen, renommé och offentligt omnämnande är
hederns gestalter.” Kollektivet, och dess tillhörande offentlighet, äger det system vilken
definierar de regler under vilka det individuellt upplevda värdet erhålls.
Vidare anses heder inneha en representativ och kollektiv egenskap på sådant
vis att individer, som medlemmar av ett kollektiv, kan uppleva heder och åtnjuta ära genom
kollektivets övriga medlemmar, till följd av de andra individernas handlande (Wikan, 2009).
Detta görs även gällande för individuellt orsakad och kollektivt upplevd skam.

Vardagslivets dramaturgi
I det Durkheimiansk-sociologiskt orienterade verket ”Presentation of self in everyday life”
likställer Goffman (1959) det allmänna vardagslivet och interaktionen mellan individen och
dennes sociala omgivning med teater. En individ väljer hur hon ska framställas för sin
omgivning - de individer med vilka hon interagerar. Hon använder sig av en så kallad
självpresentation - vilken väljs utifrån de kulturella värderingar, normer och övertygelser
hon tros gälla i ett specifikt sammanhang – och av vilken hennes omgivning skaffar sig en
uppfattning om henne. Det är således en fråga om hur individen önskas bli uppfattad av de
betraktande. Den information som hon, genom sin presentation av självet, förmedlar, om
tolkat på rätt sätt, vittnar om vad hon önskas bli associerad till – likt en roll i en
teateruppsättning. Det är upp till individen att, i sociala sammanhang, övertyga de
betraktande om att hon är den hon gör anspråk på att vara – detta försök till trovärdighet i sin
rollgestaltning syftar till att uppnå acceptans men också till att undvika skamkänslor,
bristande kontroll och maktlöshet.
Den bakre regionen är den benämning Goffman (1959) använder på de arenor
i vilka individen tillåts bekvämligheten att åsidosätta kravet på rollgestaltning; dessa arenor
upplevs av henne sakna en kritiskt granskande publik och behovet av skådespeleri är därför
obefintligt. Den annars ständigt rollgestaltande individen tillåts här träda ur den roll och
identitet med vilken hon annars för sig i den sociala omgivningen och samhället. Den bakre
regionen är en, i den bemärkelsen, kravlös arena. Den främre regionen benämner det
manege i vilken individen upplever sig vara föremål för betraktares ögon, en noga
iakttagande publik där en rollgestaltning av individen, enligt normen, är ett ofrånkomligt
krav.

Makt
”Makt innebär möjligheten till förfogande av de resurser som gör den egna friheten möjlig”
(Johansson & Lalander, 2010). Således innebär maktlöshet en frånvaro av möjligheten till
förfogande av de resurser som möjliggör en upplevd individuell frihet, inte olikt Börjesson
och Rehn (2009) vilka betraktar makttekniken tvång göras gällande när det mottagande
subjektet försätts i en situation där denne helt saknar, alternativt har en begränsad
uppsättning handlingsalternativ/val. Kapferer (1998) betonar maktaspekten inom
ryktesspridningen. Att som individ vara föremål för ryktesspridning innebär att försättas i ett
tillstånd av varierande grader av maktlöshet – de ryktesspridande utövar varierande grader
av maktutövande och kontroll över den individ om vilken rykten sprids. Skvaller är en form
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av social kontroll, kraftigt förankrad i moral, värderingar och i en straffmentalitet (ibid.;
Johansson & Lalander, 2010).
Börjesson och Rehn (2009) redogör för ett maktbegrepp där makt inte är något som subjekt
är i besittning av utan snarare något som av subjekten i handling görs. Makt är ett begrepp
för ett fenomen som, indirekt likväl direkt, sker i relationen och interaktionen mellan
människor. Att försättas i varierande grader av maktlöshet, att som subjekt bli föremål för
utövande av makt, möjliggörs först då ett subjekt reduceras till en del av något större. Detta
är en fundamental komponent inom maktstrukturer. Det subjekt som kontrollerar systemet
nyttjar makt över det subjekt som träder in i systemet. Makt är beroende av att subjekt är
systembundna och samtliga makttekniker förutsätter således ett system genom vilken makt
tillåts ges uttryck för. Det system i vilket ett subjekt antingen tvingas, manipuleras eller
självmant underkastar sig makt kan ses som en metateknik. De tekniker inom systemet vilka
tillåter subjekt att utöva makt kan ses som mikrotekniker. Makt är inte förpassad till att
enbart existera som handlingsmedel för vissa utvalda få – alla individer är fångade i nätverk
av makt där individuella makthandlingar snarare är effekter av maktnätverk än av
individernas individuellt upplevda maktbefogenheter (Ibid.). Makt bör inte enbart betraktas
som förtryckande och begränsande utan bör även ses som en produktiv kraft som
undantagslöst och med nödvändighet existerar i alla former av socialt varande.
Vidare ger Börjesson och Rehn (2009) uttryck två dimensioner vilka är avgörande
för makt – tid och antal aktörer. Dessa dimensioner visar på hur makt växer från att vara
något mellan två subjekt i en specifik situation till att omfatta en kavalkad av handlingar
över tid där dessa handlingar omvandlas och reageras på, koalitioner bildas och upplöses,
där samtliga subjekt utövar makt och blir föremål för maktutövande. Det är i denna relation
som individen påverkar samhället och samhället påverkar individen.
Fysiskt tvingande handlingar, och hot om dessa – manifestationen av ett hot, en
möjlighet till att oönskat tvång ska utövas – är kraftigt förknippade med makt (Ibid.). Våld
är ett av maktens mest primitiva och mest grundläggande beståndsdelar. Även belöning ska
ses som en maktteknik. I kontrast till våld och tvång som får subjektet att göra saker för att
denne vill undvika något negativt, fungerar makttekniken belöning genom att erbjuda
subjektet en kompensation för det negativa denne utsätts för. Belöning är således en
betydligt mer implicit maktteknik.
Foucault (Börjesson & Rehn, 2009) menar att makt nyttjas i syfte att disciplinera subjekt, att
göra dessa kontrollerbara – regimer arbetar för att fogliggöra. Häri föreligger ett av
Foucaults mest dystra konstateranden. Makt kuvar inte längre subjekten ovanifrån, då skulle
den kontrollerande handen enkelt kunna uppmärksammas och bli föremål för subjektens
motstånd. De kunskapsregimer som Foucault (Ibid.) identifierar är betydligt mer subtila.
Deras styrka tycks ligga i deras förmåga att disciplinera, att de övertygar subjekten att
internalisera disciplinen ifråga. Foucault (Ibid.) talar här om Panoptikon och vakttornets
strålkastare vilken samtliga fångar förhåller sig till och den här medföljande övertygelsen
om att de ständigt observeras och övervakas av fångvaktaren och dennes strålkastare tillåter
övervakningen att helt automatiseras. Alla subjekt är samtliga fångar i Panoptikon då dessa
har blivit tränade till att kontrollera sig själva, de har internaliserat disciplinen, utan någon
tydligt dikterande makt. Det sociala livet levs av subjekt som om de blir övervakade, och de
beter sig därefter. Detta i sig resulterar i en allt högre och mer omfattande acceptans av en
alltmer långtgående kontroll över subjekten vilken av dessa inte ifrågasätts då den betraktas
som naturlig. Subjekten övervakar inte enbart sig själva utan arbetar även hårt för att uppnå
transparens. Ju högre transparens som uppnåtts desto mer omfattande blir medvetenheten om
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behovet av att vara normativ.

Interaktionsritualer - dess innebörd och dess konsekvenser
Durkheims sociologiska paradigm och dess makroteoretiska betraktelsesätt på relationen
mellan kultur och moral ligger till grund för den vidareutveckling av social interaktion som
Collins (1997, 2004) presenterar i ”Interaction ritual chains” med the mutualfocus/emotional-entrainment model. Modellen konstrueras på en teori av hur
variationsrikedomen i interaktionsritualer genererar den myriad av varieteter som är
mänskligt socialt liv.

Interaktionsritualer fordrar att flertalet inslag kombineras; när följande fyra förutsättningar ritual ingredients - råder i ett sammanhang av social interaktion skapas interaktionsritualer:
Group assembly (bodily co-presence) - att två eller fler individer är fysiskt närbelägna och
påverkar varandra med sin kroppsliga närvaro, och detta oberoende av huruvida de är
medvetna om den påverkan de utgör eller den inverkan de blir föremål för; Barriers to
outsiders - att de deltagande har en uppfattning om vilka som, i utövandet av ritualen, är
inkluderade och exkluderade; det finns en tydlig gränsdragning mellan de deltagande och de
utomstående; Mutual focus of attention - att de deltagande riktar/fokuserar sin
uppmärksamhet på ett gemensamt objekt/aktivitet och genom kommunicerandet av denna
fokus, nås en ömsesidig medvetenhet om varandras uppmärksamhetsfokus; Shared mood de deltagande delar en enstämmig sinnesstämning/emotionell upplevelse.
Dessa förutsättningar samspelar med varandra. Vad Collins (2004) kallar för
feedback intensification through rhythmic entrainment är den process i vilken
interaktionsdeltagande individer unisont riktar sin uppmärksamhet/fokus mot samma objekt
och anammar varandras känsloupplevelse, vilken är fundamental för interaktionsritualer; den
samfällt fokuserade uppmärksamheten och den enstämmiga emotionella upplevelsen
förstärker varandra.
När deltagarnas fokus väl förstärks, när medvetandegraden av de övriga
deltagarnas handlingar och känslor ökar, och likväl när en deltagares medvetenhet, om de
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övriga deltagarnas medvetenhet, ökar - så upplevs de delade känslorna intensivt, vilket
slutligen dominerar samtligas medvetenheter. Protestdeltagare utvecklar en mer intensiv
frustration, på samma sätt som begravningsbesökande utvecklar en djupare sorg, än innan
det att protesten respektive begravningen inleddes. Detta görs även gällande i lågskalig
social interaktion, konversationer mellan fåtalet individer – där interaktionen blir alltmer
gripande och slutligen fångas individerna i den rytm och sinnesstämning som karaktäriserar
det pågående verbala utbytet. I den lågskaliga sociala interaktionen produceras då en
tillfällig intersubjektivitet - Collins (2004) parallelliserar detta tillstånd med Durkheims
kollektiva medvetande.
Interaktionsritualer medför fyra huvudsakliga följder. Förutsatt att de rituella
ingredienserna kombineras väl - att en hög nivå av samfälld fokus och emotionell
sinnesstämning uppnås, upplever deltagarna: Group solidarity, en känsla av medlemskap;
Emotional energy, känslor av självsäkerhet, upprymdhet, styrka, entusiasm, och
handlingskraft – individen alstrar här emotionell energi; Symbols of social relationship, för
gruppen representativa symboler vilka dess medlemmar upplever vara associerade till dem
själva som kollektiv. Exempelvis individer, interaktiva företeelser, ord, handlingar eller
tankar men också logotyper, färger och gester. Gruppmedlemmar vilka alstrat känslor av
gruppmedlemenskap behandlar sin grupps symboler med omfattande respekt och försvarar
dem mot bristande respekt från utomstående och från avfälliga gruppmedlemmar; Feelings
of morality, en känsla av att handla rätt när gruppen hålls vid, när symboler respekteras, och
när både grupp och symboler försvaras mot överträdande/avvikande individer. Det upplevs
även vara moraliskt felaktigt/oanständighet att bryta mot/vanhelga gruppens solidaritet och
dess symboliska representationer. Ritualer är således normskapande och normstärkande då
de genom dess yttringar fastställer moraliska värdegrunder och liknande (Collins, 2004;
Layder, 1997).

Gruppsymbolik – dess innebörd och dess konsekvenser
En symbol är ett tecken vilken, utöver sin faktiska innebörd, anses vara subjektivt
betydelsefull (Johansson & Lalander, 2012). Denna symbol, exempelvis i egenskap av en
utsträckt hand som riktas mot en annan individ, uppfattas subjektivt vara en initierad
hälsning i vilken mottagaren är tänkt att omsluta och skaka den utsträckta handen med sin
egen hand. Denna subjektiva betydelse är enbart aktuell inom den gruppkultur i vilken
betydelsen är allmän, hos den grupp av individer vilka har en förståelse för tecknet ifråga;
symboliken definieras av vad tecknets betraktare uttolkar. Medlemmen förväntas agera på
ett, för de övriga medlemmarna, trovärdigt sätt vilket förutsätter en lärdom av dessa
kodsystem – det subtila symbolspelet måste begripas och efterlevas.
Symboler är identitetsmarkörer genom vilka individer/grupper tillåts
presentera sin tillhörighet; individens/gruppens gränser i förhållande till dennes/dess
omvärld förtydligas (ibid.; Goffman, 2014; Bauman & May, 2004). Individens/gruppens
existens bekräftas genom anförande av symboler – det rör sig om att tydliggöra gruppens
identitet; det förmedlas en bild av vad gruppen gör anspråk på att tillhöra, det vill säga
gruppmedlemmarnas föreställningar om gruppens ansedda tillhörighet (Johansson &
Lalander, 2012; Bauman & May, 2004). Den diffusa symboliken stärker gruppens band
genom att internt betona, och externt signalera, vad som gör gruppen unik (Johansson &
Lalander, 2012.) Till följd av att symbolerna ger uttryck för gruppens identitet verkar de, för
gruppens medlemmar, påminnande om de sociala band som finns dem emellan. När de
symboler vilka är representativa med föreställningen om gruppen används av dess
medlemmar skapas/upprätthålls/förstärks en känsla av trygghet och gruppgemenskap till
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följd av att individer upplever likhet – den egna gruppen blir speciell i förhållande till det
övriga samhället (ibid.).
Det är ett antagonistiskt förhållande som råder mellan den egna gruppen och
den grupp som marginaliseras; relationen tillåter gruppen att spegla sig i sin uppfattade
motpart och på sådant vis identifiera sitt individuella och kollektiva själv (ibid.). Ett stigma
bistår den skapande gruppen med tron på sig själv, stigmat representerar och ger uttryck för
vad som anses vara oacceptabelt/icke önskvärt av gruppen - av den anledningen vittnar ett
stigma mer om den stigmatiserande gruppen än om den stigmatiserade. Den kollektiva
symboliken syftar till att utestänga utomstående, att markera hur den egna gemenskapen ska
uppfattas (Goffman, 2014; Bauman & May, 2004). Med hjälp av symboler skapas gruppens
världsbild som hjälper dess medlemmar att orientera sig i tillvaron. Världsbilden talar om
för medlemmarna hur de ska betrakta den egna gruppen och andra.
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Resultatredovisning och analys
Den inledande delen av resultatredovisning och analys syftar till att redogöra för
ryktesspridningens vardaglighet, att de ämnen som med ryktesspridning behandlas är
kraftigt förankrade i den kollektiva arenans normkodex. Vidare syftar den inledande delen
till att redogöra för ryktesspridningens mekanik, det vill säga hur ett rykte sprids och
utvecklas inom kollektivets gränser.
Den nästföljande delen av resultatredovisning och analys redogör för den
rädsla som individuellt och kollektivt betingas av ryktesspridning till följd av dess
konsekvenser – hedersrelaterat våld och förtryck därtill offentlighetens individbedömning.
Därefter redogörs för offentlighetens betydelse för kollektivmedlemmars förfaranden och
deras motiv och syfte för deltagande i ryktesspridning.
Den avslutande delen av resultatredovisning och analys syftar till att presentera
det helhetliga samspelet mellan den kollektiva arenans medlemmar, offentligheten,
ryktesspridning och hedersrelaterat våld och förtryck, genom vilken ryktesspridning
synonymiseras som interaktionsritual, hedersrelaterat våld och förtryck betraktas vara ett
individuellt försök till erhållandet av makt och med vilken ryktesspridningens individuella
och kollektiva funktioner tydliggörs.

Ryktesspridningens förekommande
Samtliga intervjupersoner uppger sig ha blivit föremål för ryktesspridning och betraktar
generell ryktesspridning som vardagligt förekommande. Den sociala företeelsen porträtteras
i intervjupersonernas utsagor som allmänt kulturellt accepterad av deras sociala omgivning.
Ryktesspridningen gör sig ständigt påmind i alla tänkbara sociala arenor – från klassrummet
och arbetsplatsen till träningslokaler, mataffärsköer och torg men också inom det digitala
rummet; sociala medier och kontaktforum – Facebook, Whatsapp, Skype och Viber ges som
exempel av intervjupersonerna. Att ryktesspridning sker överallt, när som helst och mellan
vem som helst, är den bild av företeelsen som samtliga intervjupersoner förmedlar; varhelst
möten mellan människor sker fysiskt likväl digitalt, finns möjlighet för spridning av rykten.
Nadila, Palwasha och Sahara uttrycker sig om sakfrågan på följande sätt:
”Det är liksom en kultur som alla är vana vid, att snacka om varandra. Det känns som att folk lever på att
sprida rykten. Det känns som att folk inte gör annat än att snacka skit. Ja, vad gjorde dens dotter? Vad
gjorde dens son? Folk sprider rykten hela tiden. Det känns som ett heltidsjobb för vissa människor, som
om det är det enda de gör.” – Nadila
”Det är jättevanligt. Det finns överallt och hela tiden.” – Palwasha
”Rykten är något som man är rädd för hela tiden. Så fort du är någonstans där människor kan se dig så är
det enda du tänker på att jag inte ska göra något så att ett rykte går. Det är som att andas luft, så nära.” –
Sahara

När Sahara vistas i det offentliga rummet där hon är i samspel med, och betraktas av, sin
omgivning är hon medveten om risken för ryktesspridning. Dels av rädsla för att själv
omedvetet initiera en kedja av ryktesspridning och dels av rädsla för att själv bli föremål för
ryktesspridning. Sahara likställer sin medvetenhet om ryktesspridningens ständiga latenta
närvaro med att andas luft - alltså en autonom kroppslig funktion, vilket vittnar om hur
vanligt förekommande ryktesspridning är.
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Vad ryktesspridning behandlar
Intervjupersonernas svar på frågan om vilka ämnen som generellt behandlas av
ryktesspridning varierar. Det är främst sexuellt relaterade ämnen som intervjupersonerna har
upplevt att ryktesspridningen i deras omgivning behandlat – huruvida en tjej är oskuld eller
inte, relationer till vänner av motsatt kön, om en tjej närvarat vid en fest, en tjejs
förfarandesätt vid en fest, alkoholvanor, en tjejs klädsel med vilken hon vistas i det
offentliga rummet, en tjejs sminkvanor och en tjejs övriga skönhetsingrepp vilka syftar till
att göra henne mer attraktiv i betraktares ögon exempelvis piercing och noppning av
ögonbryn. Vidare upplevs individers relationer till sina familjer vara ett vanligt
förekommande ämne som avhandlas i ryktesspridning – huruvida en ungdom är respektfull
gentemot sina föräldrar eller inte, i vilken utsträckning en ungdom lyssnar på sina föräldrar
och tar hänsyn till deras beslut och önskemål. Utöver dessa nämns även följande exempel när en ungdom av olika anledningar är hjälpsökande utanför familjen, en individs avvikande
kulturella och/eller etniska tillhörighet, kriminella handlingar, en individs personliga
preferenser, hur en tjej generellt för sig med kroppsspråk och hur hon talar samt i vilken
utsträckning en individ är försvenskad – vilket görs gällande för den individ som på
bekostnad av sin ursprungskultur anammat vad som uppfattas vara den traditionella svenska
kulturen; att en individs ursprungskulturs betydelse i dennes ögon urvattnas till fördel för
”det svenska/det utomegna”. Selma berättar om sin upplevelse av att uppfattas som
försvenskad:
”Vi bodde ju i Sverige och mina släktingar i Kurdistan, de spred rykten om att jag, om att vi är så dåliga
eftersom att vi bor i Sverige och så fort vi åkte ner så såg de mina byxor, det var för tighta kläder. De såg
att vi var svenskar.” – Selma

Samtliga exempel på de rykten som intervjupersonerna uppgett, dels som de själva varit
delaktiga i att sprida, dels som de indirekt tagit del av och dels den ryktesspridning de själva
blivit föremål för, behandlar genomgående egenskaper och förfarandesätt som inte är
förenliga med det aktuella kollektivets värderingar och normsystem (jmf. McAndrew, 2008;
Baumeister, Zhang & Vohs, 2004). Eldéns (2001) redogörelse för begreppsklasserna hora
och fin flicka kan här göras gällande. Informanternas attribut och förfarandesätt
kategoriseras utifrån huruvida de anses vara i enlighet med, eller stå i motsättning till, de
socialt och kulturellt stadgade ramarna för vad som bedöms vara acceptabelt kvinnligt
handlande. Informanterna fruktar att, av sitt sociala sammanhang, betitlas som hora till följd
av att informanterna associeras till nattklubbar, sexuellt provokativ klädsel och liknande.
Dessa handlanden och egenskaper uppfattas av kollektivet vara icke-bekräftande av den
sociala omgivningens/kollektivets kulturella tolkningsram. Även Awwad (2001) betonar
sambandet mellan förekomsten av skvaller och en kollektiv varseblivning om en individs
avvikande egenskap och/eller beteende. Palwasha förklarar med egna ord att de egenskaper
och beteenden som inte är i enlighet med kollektivets normer och förväntningar genererar,
och i kollektivets ögon befogar, ryktesspridning:
”Det jag gör av det som är den svenska kulturen, blir ett rykte i min kultur. Allt det där blir rykten såklart
och man är väldigt rädd, du vet. Man måste anpassa sig till det. Det är som att man krigar i två olika
samhällen.” - Palwasha

Flertalet intervjupersoner betitlar detta som kulturkrock. Att en individ för sig på ett sätt som
vittnar om en mentalitet vilken sympatiserar med det svenska/det utomegna på bekostnad av
det ”egna”, det vill säga kollektivets kulturella tillhörighet. Det är således en lojalitetsfråga.
Eldén (2001) redogör även för vad hon kallar för begreppsklassen oskuld, vilken i kontrast
till begreppsklassen hora symboliserar det, av kollektivets kulturella tolkningsram,
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statuerade och eftersträvansvärda idealet. När informanterna, utifrån sina attribut och
förfarandesätt, associeras till ”fin flicka”, ”kurdisk” och ”arabisk”, det vill säga att inneha så
kallad ”tyngd”, efterlever de den sociala omgivningens kulturellt ställda förväntningar på
unga tjejer. Eldén (ibid.) talar här om de ”andras blick” vilken beskrivs som den mekanism
genom vilken hennes informanters kulturella rättfärdighet bedöms. De exempel som
intervjupersonerna har uppgett har även vidrört positiv ryktesspridning - spridning av rykten
kring egenskaper och beteenden som av kollektivet betraktas vara i enlighet med rådande
värderingar och normsystem, således rör det sig om egenskaper och beteenden som anses
vara eftersträvansvärda. Nadila berättar om negativ respektive positiv ryktesspridning:
”Alltså det kan vara allt från att man börjar prata om hur välutbildad någon blivit, att han eller hon
pluggar i Tokyo till att folk sitter på bröllop och snackar skit om hur bröllopsparet träffades.” – Nadila

Deltagande i ryktesspridning
På frågan om vem som sprider rykten svarar vissa intervjupersoner att det främst är kvinnor
som sprider rykten till följd av att de i umgänge med sina väninnor ofta utbyter information
mellan varandra om övriga medlemmar i kollektivet. Andra menar att det främst är vuxna
och äldre kollektivmedlemmar som sprider rykten av samma ovannämnda anledning.
Majoriteten av intervjupersonerna menar dock på att ryktesspridning är en social företeelse
som alla kollektivmedlemmar ägnar sig åt i varierande grader, oberoende av ålder, kön eller
status, med eventuellt undantag för barn i låga åldrar. Palwasha, Nefrin och Sara svarade på
följande sätt:
”Släkt, kompisar, hela afghanska folket sprider rykten.” – Palwasha
”Det är någonting som alla gör.” – Nefrin
”Alla sitter och snackar skit om varandra i släkten.” – Sara

Hur ett rykte sprids
Spridningen av rykten sker främst när individer umgås och utbyter verbal information i
sociala sammanhang. Detta innebär i praktiken att antalet individer som tagit del av den
information som ryktet ifråga innehåller, ökar. Vänner, kusiner, syskon, arbetskamrater och
övriga medlemmar i kollektivet träffas och informerar varandra, från person till person/er
(jmf. Latané & Bourgeois, 1996; DiFonzo & Bordia, 2007b; DiFonzo, Bourgeois, m.fl.,
2013). De, för ryktet mottagande, individerna sprider därefter vidare informationen i andra
senare sammanhang till ytterligare individer. Selma, Sahara och Palwasha berättar:
Det är oftast när man träffas. De sitter och snackar med sina vänner. Det enda de vill veta är om någon
annan har gjort något fel så att de kan gå hem och skicka vidare..” – Selma
”Om min kusins kompis hör något om mig så går han ju inte till mig eller till min pappa och ifrågasätter
saken utan han går ju till min kusin som går till sin kusin som berättar för sin mamma som berättar för
sin syster och så vidare. Det sprider sig.” – Sahara
”Från mun till öra. Alltså, man använder fortfarande de gamla teknikerna. Man går typ hem till någon
annan och sen säger man - hörde du den här tjejen och den tjejen, dens dotter gjorde så och så. Sen går det
vidare, det sprids.” – Palwasha

Utöver faktiska möten betonar flertalet intervjupersoner sociala mediers och digitala
kommunikationsmedels betydelse för ryktesspridning. Det kräver mindre ansträngning och
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den, av ryktet, mottagande parten är betydligt mer tillgänglig i fråga om rum och tid. Nadila
berättar om den digitala ryktesspridningen:
”Den här bilden cirkulerade via SMS och i Whatsapp-konversationer mellan människor. Så det är
definitivt ett rykte för där blev människor så – Åh, kolla! Svart på vitt. Det är nästan värre liksom. En bild
säger ju mer än tusen ord.” - Nadila

Att sprida ett rykte genom text och fotografier via Facebook, Whatsapp och liknande
beskrivs av intervjupersonerna som enklare och mer snabbverkande i förhållande till att
fysiskt söka upp en individ att sprida ryktet till.

Hur ett rykte utvecklas
Ryktets informativa innehåll tenderar att förändras av den process med vilken ryktet sprids
inom kollektivet, något samtliga intervjupersoner styrker. Det rör sig om ett i varierande
grad medvetet likväl omedvetet omskapande av detaljer i informationen som utgör ryktet.
Det blir ofta en fråga om magnituden på den faktiska eller förmodade avvikelse som
föranlett den aktuella ryktesspridningen; ryktet utvecklas till det sämre på sådant vis att det
slutligen behandlar ett gränsöverträdande som i förhållande till det inledande ryktet är
betydligt grövre. Liksom Heath, Bell och Sternberg (2001) föreslår, tycks rykten vara
informativa idéer vilka lever, andas och utvecklas ”amid an environment of minds”. Amina
och Genta ger uttryck för ryktesutvecklingen:
”Sen så blir det något annat i någon annans käft, förstår du? Det blir något värre.” – Genta
”När det nådde tillbaka till den familjen som hade börjat sprida ryktena, då var det en helt annan historia
än den som de spridit. Och så fortsätter det, då sprider de vidare till andra familjer - Vi hörde detta, detta
och detta.” – Amina

Det är inte enbart ryktets detaljer som förändras ju längre gången spridningsprocessen är.
Nefrin, Nadila och Amina förklarar:
”Den första människan sa kanske att hon umgås med killar, den andra sa att hon har killkompisar och den
tredje sa hon har pojkvän.” – Nefrin
”Jag tror att folk ofta spinner vidare på rykten när de får rykten i sin hand eller vad man ska säga och så
blir det värre och värre. Det är så absurt, mitt rykte kom från ingenting. Det kom från att jag spenderade
min egen lön och slutade med att jag var typ narkoman.” – Nadila
”Det är allt mellan att jag har flytt hemifrån till att jag har slagit mina föräldrar. Till att jag snor pengar,
till att jag har snott guld från mina föräldrar och att jag har sålt det. Det började med något så litet som att
jag hade en pojkvän och slutade med något så stort som att jag har börjat sälja min kropp på gatorna.” –
Amina

En vanlig företeelse är att helt fabricerade påståenden och anklagelser appliceras på det
redan omskapade ryktet ifråga och på sådant vis innefattar ryktet ytterligare avvikande
beteenden och egenskaper som påstås ha gjorts av, och som görs gällande för, ryktets
huvudperson.

Vid insikten om att vara föremål för ryktesspridning
Intervjupersonerna upplevde undantagslöst starka negativa känslor vid insikten om att de var
föremål för ryktesspridning. En majoritet av intervjupersonerna nämner känslor av
30

hopplöshet, ångest, ilska, ledsamhet och skam. Flertalet upplevde sig även vara provocerade
och kränkta. Rädsla nämns av samtliga. På frågan om vilken känsla som infann sig i
ögonblicket av insikt svarade Genta och Palwasha följande:
”Rädsla. Vad annars?” – Genta
”Det är klart jag blev rädd. Det är en sådan fruktansvärd känsla.”. – Palwasha

Vad som betingade dessa känslor, i synnerhet rädsla, hos intervjupersonerna var insikten om
att de exponerats för de sannolika konsekvenser som ryktesspridningen i deras sociala
sammanhang potentiellt och/eller faktiskt medför. Eldéns (2001) diskussion kring
informanternas varsamhet och rädsla inför deras sociala sammanhangs bedömning av dem
kan här göras gällande. Sedem (2012) för ett djupare resonemang när hon fastslår
individuellt upplevd rädsla som en avgörande faktor i hedersrelaterade sociala sammanhang
– döttrarna gav uttryck för rädslan om att bli föremål för diverse repressalier till följd av
deras misslyckanden att motsvara de förväntningar som ett regelrätt efterlevande av de
kulturella normerna förutsätter. Av den anledningen bör ryktesspridningen, i egenskap av
socialt fenomen, rimligen ses som sekundär. Detta till följd av att den primära antändningen
av rädsla, utifrån intervjupersonernas utsagor, tycks ha sin orsaksförklaring i den faktiska
eller inbillade risken för de konsekvenser och repressalier som medföljer ryktesspridning.
Rädslan som benämns av intervjupersonerna beskrivs som stark och omskakande. Det är
snarare en fråga om fruktan – en stark obehaglig känsla vilken orsakas av faktisk eller
upplevd fara eller hot. Nefrin och Sara ger här uttryck för relationen och sambandet mellan
ryktesspridning och hedersrelaterat våld och förtryck utifrån deras upplevda känslor i deras
ögonblick av insikt om att vara föremål för ryktesspridning:
”Rädsla. Man blir ju väldigt rädd. Man blir ju förbannad, man har blivit dömd och man vet vad som
väntar hemma. Det spelar ingen roll vad jag än skulle ha gjort då, det hade inte ändrat saken.” – Nefrin
”Det är klart. Herregud, det är klart det var rädsla. Jag visste ju vad det kunde bli för konsekvenser om fel
personer fick höra det, och fel personer det var ju min familj. Så att det är klart att jag blev rädd” – Sara

Det faktum att ryktesspridning framkallar fruktan hos intervjupersonerna vittnar om de
risker och faror som medföljer. Av den anledningen kan ryktesspridning rimligen betraktas
som något farligt.

Ryktesspridningens konsekvenser – hedersrelaterat våld och förtryck
I släktens ögon var Selma försvenskad. Hennes tighta kläder bekräftade detta rykte närhelst
hon var på besök hos dem i Kurdistan; de anmärkte öppet att hon började bli svensk – ett
tillmäle. I Selmas skola spreds det också rykten – Selma hade förlorat oskulden. Detta rykte
spreds inledningsvis mellan elever på skolan, därefter i personalgruppen. Skolans rektor
informerades således och beslöt sig för att varsko Selmas moster om det florerande ryktet
vilken i sin tur förvarnade Selmas morbror, i syfte att avgränsa ryktesspridningen; mostern
och morbrodern skulle hantera situationen. Selmas moster var tvungen att undersöka
huruvida ryktet var sant eller inte, förhoppningen var att kunna informera familjen om att
ryktet grundades i lögner. På begäran av morbrodern besökte mostern och Selma en
gynekolog i Kurdistan med avsikten att låta Selma undergå en undersökning av
mödomshinnan. Gynekologen fann att Selma inte var oskuld - till morbroderns
förskräckelse; situationen var inte längre hanterbar. Morbrodern ringde då till Selmas pappa.
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”Och då sa min pappa - jag kommer om en vecka. Och just då var pappa redo att döda mig. För jag hade
ju gjort något som, alltså då förtjänade jag ju döden.” – Selma

Selmas pappa hade kanske mördat henne om det inte varit för hans syster, bror och fru som
under veckan övertalat honom att skona Selma, att låta henne leva.
”När han kom fick jag stryk, alltså riktigt mycket. Han slog mig så mycket. När jag kom hem till Sverige
så gick jag inte i skolan på en vecka för att blåmärkena i ansiktet skulle gå bort.” – Selma

Selma skulle nu förlova sig med killen ifråga. Det var hennes pappas och morbrors lösning.
Giftermålet var tänkt att ske när Selma fyllt 18 år. Utöver fortsatt misshandel, förvisades hon
mestadels av tiden till sin morbrors frus rum och när utomstående frågade vad som föranlett
Selmas blåmärken i ansiktet kramade Selmas pappa om henne medan han förklarade att hon
ramlat nerför trappan. Våldet och förtrycket fortsatte i Sverige. Selmas pappa talade inte
med Selma på flera månader. Selma blev också påtvingad att genomgå ett gynekologiskt
ingrepp för att säkerställa vaginal blödning under den akt med vilken giftermålet fullbordas,
detta trots att Selma förklarade att ingreppets effekt enbart är verksamt i några veckor efter
ingreppets genomförande.
”Mamma visste också om det, men hon grät för det jag hade gjort. Hon sa – du vet inte vad du har gjort,
du ska tacka din pappa för att han bara gifter bort dig. Jag trodde inte att du skulle komma hem, jag
trodde att du skulle dö.” – Selma

I sin ungdom började Palwasha, liksom andra tjejer i sin omgivning, att använda datorer.
Hon blev aktiv i sociala medier. Det spreds ett rykte om att Palwasha mailade och chattade
med killar på internet. Ett rykte som av många tycktes bekräftas när Palwasha dessutom
började bära smink. Detta räckte för att hennes föräldrar skulle reagera. Palwasha
misshandlades fysiskt kraftigt och kontinuerligt men upplevde att den psykiska misshandeln
var svårare att hantera. Hennes familj undvek att synas offentligt med henne av rädsla för att
”folk skulle ställa frågor”, de tillät henne inte att medverka på sociala sammankomster – hon
isolerades helt från den sociala gemenskapen; Palwasha var utestängd. De hotade med att
mörda henne. De sa att hon aldrig mer skulle få träffa dem, att hon aldrig mer kommer att få
se sina familjemedlemmars ansikten. De sa att det vore bättre för alla om hon tog livet av
sig.
”De ville inte ha kvar mig som en del i familjen, just för att jag inte längre var ren. Och för det straffade
de mig.” – Palwasha

Slutligen giftes Palwasha bort.
Aminas bästa vän var en kille. Deras sociala omgivning betraktade denna vänskap som en
kärleksrelation. Det gick därför rykten om att Amina hade en pojkvän och att hon
följaktligen förlorat sin oskuld. Det sades att Amina var en dålig tjej, att hon var en hora.
Aminas föräldrar tvingade henne att stanna hemma från skolan under en längre period i
väntan på att ryktesspridningen skulle upphöra. Ryktena avtog inte med tiden och därför
beslöt sig hennes mamma slutligen för att skriva ut Amina från skolan. Amina fick därefter
permanent utegångsförbud. Hon tvingades även avbryta sina danslektioner och lämna sitt
fotbollslag. Hon misshandlades fysiskt. Vid flertalet tillfällen avvisades hon från hemmet,
ovälkommen att återvända. Aminas mobiltelefon konfiskerades ständigt, det hände att
mobilen var beslagtagen i flera dagar, varvid hennes mamma ofta läste igenom hennes smskonversationer och liknande. Aminas föräldrars tillit till henne var obefintlig; hennes
mamma kunde ofta spendera flertalet kvällstimmar ståendes utanför Aminas rumsdörr och
lyssna, i syfte att ha Amina under uppsikt. Nästa etapp innebar bortgifte. Amina förklarar:
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”De hade ju till och med flyttat alla mina saker till Danmark innan jag ens vaknat och jag fick reda på
bröllopet ja, fyra timmar innan. - Du ska upp! Då hade de till och med bokat hem en frisör, - ditt bröllop
är om fyra timmar. Och så går man där i panik för att packa det man kan, men hittar inte ens skor.” –
Amina

Äktenskapet varade i fyra månader – längre stod Amina inte ut. Hon rymde därifrån, tillbaka
till sin familj och sitt barndomshem. Det arbete som Amina hade skaffat sig under tiden med
sin man tvingades hon då att säga upp sig från – hennes familj accepterade inte att hon var
arbetande och det hände att de åkte till hennes arbetsplats och tvingade hem henne. Den
psykiska misshandeln fortsatte:
”De sa att oavsett vad jag än gör så är jag värdelös, jag är en hora, jag är smuts. Jag är liksom ingenting,
inte idag och inte om tio år, på grund av det som jag har gjort.” – Amina

Samtliga intervjupersoners utsagor, de ovan presenterade inkluderade, visar på det breda
spektrum av konsekvenser som ryktesspridning medför - isolering, bannlysning, utfrysning
(jmf. Fiske, 2004; Ben-Ze’ev, 1994), ofrivilligt bortförande, förbud mot deltagande i
aktiviteter, försättning i ekonomisk nöd, tvång till oönskat sexuellt umgänge genom
äktenskap, skuld- och skambeläggning, kränkning, nedvärdering, påtvingade
korrektionsresor, förföljelse, undandragen omsorg, latenta och direkta hot, förödmjukelse
och fysiskt våld inom ett register från örfil till mord.
Vidare redogör en majoritet av intervjupersonerna för en ambivalens som upplevs i dessa
situationer. Deras utsagor visar på en medvetenhet om att det våld och förtryck som deras
respektive familjemedlemmar utsätter dem för är skadliga, orättvisa och potentiellt
livshotande men intervjupersonerna upplevde, i varierande grader, en lojalitet, kärlek och
respekt för de hedersvåldshandlande familjemedlemmarna till trots. Nadila porträtterar
konflikten på följande sätt:
”I slutet av dagen så älskar man sin familj, man är viktig för dem och man behöver dem. Och då blir det
väldigt jobbigt för om man skulle, jag menar jag vet att min morbror skulle kunna hamna i fängelset för
det han har gjort, men jag skulle aldrig vilja att han gjorde det. Det blir ju en jättejobbig känsla. Oftast är
de här personerna väldigt snälla och roliga och viktiga för en. Jag menar han lärde mig allt om Michael
Jackson” – Nadila

Konsekvenserna av ryktesspridningen – våldet och förtrycket, pågick i varierande tid och
grad men dess effekter är fortfarande aktuella för många av dem, de gångna åren till trots.
Amina förklarar:
”Just det som sagts, det hänger med hela jävla tiden. Man har det alltid, alltid, alltid i huvudet och då från
personer som betyder så mycket och som man värdesätter så högt. Och så vet man att det faktiskt var
menat att skada mig. Då är det väldigt tufft. Man börjar känna sig skyldig och man känner skam och man
börjar tänka att nej, men shit, är jag så värdelös? Man börjar leva i de tankarna. De är tatuerade in i
ryggraden, de är ständigt där, fortfarande idag.” – Amina

Också de individer som inte är medlemmar i det kollektiv, i vilket ryktet florerar, men som
var delaktiga, och anses bära ansvar, för utförandet av de handlingar som initierade
ryktesspridningen, blev också föremål för ryktets konsekvenser. Amir berättar om en ung
kvinna vars otillåtna pojkvän utsattes för ryktesspridningens konsekvenser:
”…men ändå så fick killen massa konsekvenser, hans mamma och pappa också. De fick ganska grova
konsekvenser. De blev mordhotade och misshandlade. Trakasserade.” – Amir

De av intervjupersonernas utsagor som presenterats visar på ett flertal konsekvenser av
ryktesspridning som samtliga, per definition, faller inom ramen för vad som konstituerar
33

hedersrelaterat våld och förtryck – fysiskt, psykiskt, sexuellt likväl socialt våld. Samtliga
intervjupersoner uppger sig, som tidigare nämnt, ha blivit föremål för ryktesspridning och
samtliga uppger även att den ryktesspridning som florerat i deras respektive sociala
omgivningar gällande intervjupersonernas normavvikande egenskaper och förfarandesätt har
resulterat i, och förstärkt, det hedersrelaterade våld och förtryck de kom att utsättas för.
Ryktesspridning förorsakar onekligen hedersrelaterat våld och förtryck och ska av den
anledningen betraktas som farligt. Nefrin och Kevin uttrycker sig om sambandet mellan
ryktesspridning och hedersrelaterat våld och förtryck på följande sätt:
”Jag tror inte att den människan visste att nu när jag öppnar min käft, och för det här ryktet vidare, så
kommer det att sluta med att den här tjejen har en kniv mot halsen av sin farsa, bli inlåst och när jag säger
sönderslagen så menar jag att hon var svart alltså, så mycket stryk som hon fick. Hon hade tur, hon skulle
giftas bort. Hon skulle åka två veckor senare, allt var planerat. Hon skulle åka till Kurdistan och giftas
bort. Eller dödas, det vet vi ju inte.” – Nefrin
”Men hon hade ju sovit hos en kille som hade ett arabiskt klingande förnamn. Det var liksom där som det
brast för honom. Det liksom blev för mycket. Och visst, alltså, det är klart att det inte är okej att skolka
från skolan och det kanske inte är rätt att man som, vad kan hon ha varit då, 16 år, inte berättar vart man
sover, det är egentligen mot lagen att man dricker alkohol och festar och har sig. Först var han mer så,
allmänt irriterad och sur i ton över att hon missade träffen men sen när det andra kom fram, att det fanns
en kille och vad han hette, det ledde till våldet. Vad min syster hade gjort var så pass allvarligt att rädslan
för ryktet ledde till misshandeln.” – Kevin

Ryktesspridning i samspel med offentligheten – dess betydelse för
individen
Samtliga intervjupersoner redogör för betydelsen av offentlighetens syn på individen. Amina
förklarar:
”Det är väldigt ömtåligt med hur folk ser på en för det är deras syner på dig som gör dig, det är svårt att
säga men det är de som gör dig till den du är. Det folk snackar om dig, det är uppfattningen som den
okände har om dig. Ryktet betyder allt. Ryktet är större än vad gud och religion är, det handlar ju om vad
folk tycker och tänker. Mina föräldrar dyrkade ryktet i stort sett. De dyrkade status. Det var lika viktigt
som luft för dem.” – Amina

Amina ger här uttryck för Wikans (2005, 2009) och Sjögrens (1993) synsätt på sambandet
mellan en individs självrespekt, i en hederskontext, och betydelsen av dennes sociala
omgivnings uppfattning om individen ifråga. Heder föreligger vara den valuta med vilken en
individs status tillåts köpas. Heder är individens värdering av sin egen kontextuella
betydelse och avgör således individens möjligheter till anspråk på ära och respekt av sin
omgivning - en individs upplevda egenvärde. Intervjupersonernas utsagor visar samfälligt att
de övriga kollektivmedlemmarnas uppfattning om en individ utgör en måttstock på
individens välgång. Intern ryktesspridning inom den kollektiva arenan vädrar och vittnar
således om offentligheten/kollektivets bedömning om den individ vilken är föremål för
ryktesspridningen. Som Wikan (2009) skriver: ”Hedern ligger inte i gärningen eller i
handlingen, i fakta eller realiteterna, utan i den bild av saken som förmedlas i
offentligheten”. Det blir en fråga om status och indirekt möjlighet till maktanspråk – den
mängd respekt en individ tillåts kräva av sin sociala omgivning. Av just den anledningen är
offentlighetens uppfattning, vilket intervjupersonernas utsagor tydligt visar, betydelsefull
och ryktesspridning likaså, då den ger uttryck för hur offentlighetens öga betraktar
individen. Som Wikan (2005) skriver: ”hedern är uthängd till allmänt beskådande”. Sahara
och Kevin förklarar:
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”Vissa saker ska man inte göra. Varför ska man inte göra det? Jo för att då går det rykten. Ryktet är
det som folk är rädda för, folk är rädda för att andra ska kunna snacka om dem. Det viktigaste är inte att
det pratas framför familjen utan det viktigaste är att det pratas om familjen framför andra människor.
Ingen ska kunna komma och säga att din dotter det ena och din son det andra. Det är grunden.” – Sahara
”Ryktesspridning, rykten och heder går hand i hand på många sätt. Ens heder, ens stolthet, ens identitet,
vad ska jag säga, ens manlighet, allt det här, sätts på spel. Det blir liksom riskfyllt när ryktesspridning om
något som är skamset kommer ut liksom. Det är inte okej att man inte klarar proven.” – Kevin

Intervjupersonernas utsagor gällande ryktesspridningens samspel med offentligheten, och
detta samspels betydelse för individen, vittnar om den kollektiva arenans egenskaper.
Kollektivets medlemmar tycks ständigt betrakta övriga medlemmar och deras förfaranden
likt en referensram genom vilken deras egna förfaranden relateras och tillskrivs betydelse.
Kollektivet blir den måttstock med vilken dess medlemmar speglar och kontrasterar sig och
sina egna. Kevin och Amina förklarar:
”Man jämför. I mitt fall så kom det jättemycket - om dina kusiner spelar fotboll, varför kan inte du?
Varför kan inte du följa med och trixa med bollen? Om de kan det, varför kan inte du? Om de är normala
varför är inte du normal?” – Kevin
”Två tjejkompisar som går i samma klass skriver samma prov. En får MVG på provet och en får IG och
så går de hem och föräldrarna till den flicka som fick MVG är ju stolta och glada och skryter om det till
den andra flickans familj då, som vet att deras dotter har fått IG. Så blir det i åratal - Minns du när hon
fick MVG och inte du? Minns du när hon var bättre än dig? Minns du när hon knäckte dig? Minns du
förnedringen? Det är väldigt mycket så, från det minsta ämnet till det största, från vilken matta du har på
ytterdörren till hur du uppfostrar dina barn. Hur du möblerar ditt hem, hur rent det är och ja, allt liksom.
Det är ganska maniskt, fanatiskt på ett sätt. Väldigt, väldigt överdrivet. Det är ju precis så i varje minut.”
– Amina

Aminas citat visar tydligt på hur den ena tjejens bedrift, ett gott betyg, används likt en
referenspunkt i kontrast till den andra tjejens misslyckande – ett underkänt betyg. Händelsen
ifråga speglas därefter av den underkända tjejens föräldrar mot den andra
kollektivmedlemmens prestation och således tillskrivs det underkända betyget betydelsen –
otillräckligt, skamligt, ett misslyckande. Betyget ifråga används därefter likt en
referenspunkt vilken syftar till att påminna den underkända tjejen om sitt misslyckande i
förhoppning om att det inte sker igen. Föräldrarna till den tjej vilken presterade väl på provet
spred vidare deras dotters prestation, det blir här fråga om så kallad positiv ryktesspridning tjejen ifråga har genom handling uppnått något eftersträvansvärt. Intervjupersonerna, i detta
fall Amina, målar således upp en bild av kollektivet, inom vilken dess medlemmar, inte
enbart kontrasterar utan även konkurrerar. Det är en fråga om status – en inom kollektivet
begränsad resurs.
Offentligheten är alltså den inrättning vilken kontrollerar det kollektiva forum genom vilket
kollektivmedlemmarna sanktioneras status och egenvärde. Offentligheten bedömer
individer. Sara berättar hur hennes far betraktar offentlighetens bedömning av en avvikande
individ:
”Han hade ett vitt papper framför sig. – Ser du det vita pappret? Ja, det gör jag, jag är inte blind tänkte jag
säga, haha. Och så tog han en bläckpenna och kladdade massor. – Ser du den nu? Hur skulle du beskriva
den nu? Jag sa väl kladdig eller något. – Ja, precis vad en tjej blir om hon förlorar oskulden eller uppför
sig på det sättet som du gör.” – Sara

Saras far ger här uttryck för förlust av heder genom att förklara den process med vilken
offentlighetens uppfattning av en individ försämras till följd av att individen ifråga genom
handling kollektivt uppfattas vara avvikande – när hedern har besudlats och blivit
ifrågasättningsbar. Ryktesspridning är opinionsbildande – ryktesspridning ökar antalet
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medvetna individer inom kollektivet och till följd av att offentlighetens bedömning av en
individ anpassas utifrån dennes uppfattade avvikelse påverkas kollektivets opinion om en
individ genom ryktesspridning. Häri tycks ryktesspridningens kraft ligga. Om
ryktesspridning är opinionsbildande innehar ryktesspridning således en kraftig maktaspekt
till följd av att offentlighetens individbedömning sanktionerar status och egenvärde.
Ryktesspridning ger alltså inte enbart uttryck för offentlighetens betraktande av individen,
den har även en inverkanskraft på hur offentligheten betraktar individen. Amina ger här
uttryck för offentlighetens betydelse:
”Det hade liksom inte spelat någon roll ifall Fredrik Larsson hade sett mig hålla en killes hand. Då hade
det liksom kunnat vara sak samma, men ifall då Mohammed hade sett mig till exempel. Då, då är det
minsann över gränsen totalt.” – Amina

Detta exempel visar tydligt hur kollektivets medlemmar i egenskap av att vara företrädare av
offentligheten finner sig vara i besittning av makt. ”Fredriks” uppfattning av Aminas far är
betydelselös till följd av att han är för kollektivet utomstående. ”Mohammed” däremot, till
följd av sitt kollektivmedlemskap, har mandat att genom ryktesspridning påverka den
kollektiva opinionen om Aminas pappa och är således i besittning av tillräckligt mandat att
indirekt påverka Aminas pappas möjligheter till anspråk på respekt av sin sociala
omgivning.
Samtliga intervjupersoner ger uttryck för en utbredd medvetenhet bland kollektivets
medlemmar om offentlighetens iakttagande öga och risken för ryktesspridning. Vad Eldén
(2001) kallar för ”andras blick” likställs här med offentligheten/kollektivets medvetande.
Ryktesspridning, utifrån denna begreppsförklaring kan således betraktas som det fenomen
genom vilken kollektivet sprider information om individers handlanden och därmed det
fenomen som föranleder den bedömning av intervjupersonerna som de av rädsla anpassar sig
efter. Sedem (2012) fastslår individuellt upplevd rädsla som en kärnvariabel i de sociala
kontexter där hedersvåldshandlingar är vanligt förekommande – där mödrarnas rädsla
betingades av det sociala nätverkets reaktion på ett eventuellt uppdagande av döttrarnas
sexuella eskapader och där fädernas rädsla beskrevs vara betingad utav fruktan för förlust av
anseende inom deras sociala nätverk. Dessa är samtliga exempel på den medvetandegrad
kollektivmedlemmar har om offentlighetens öga och den ständigt närvarande risken för
ryktesspridning. En individuellt upplevd men tillika kollektiv rädsla för offentlighetens
granskning beskrivs av samtliga intervjupersoner. Amina, Nefrin och Palwasha förklarar:
”Det har ju förstört varje steg jag tar eftersom jag måste tänka till tusen gånger. Kan rykten skapas? Vad
tycker de och tänker de om mig. Hur gör jag detta bra nu? Blir hon stolt över mig nu? Det är sällan man
gör något för sig själv längre, utan det är oftast för att bevisa att man är en bra människa. Så att det är
liksom tatuerat in i ryggraden, det är ju så jag har blivit uppfostrad. Det är ständigt där och det är
tröttsamt.” – Amina
”Rykten är någonting som de alla är rädda för” – Nefrin
”Ingen vill att det ska snackas om dem själva. Så det är klart att alla är rädda.” – Palwasha

Kollektivmedlemmars förhållningssätt mot offentligheten
Intervjupersonerna har gett uttryck för att kollektivets medlemmar förhåller sig till risken
för/hotet om ryktesspridning och offentlighetens öga på flertalet olika sätt. Det rör sig främst
om att genom olika förhållningssätt begränsa offentlighetens insyn och möjlighet till tillgång
av information – att genom användandet av diverse medel förhindra att övriga
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kollektivmedlemmar varskos om eventuell eller faktisk avvikelse. Genta och Kevin ger
uttryck för sådana förhållningssätt:
”Jag har ju vänner som röker, de röker inne. Deras mammor har sagt att de ska röka inne, för att folk inte
ska veta att de röker.” – Genta
”…en grej som jag var jättestolt över. Men när min far hörde det så sa han - den får du inte visa för dina
kusiner, och din farfar ska inte heller få se den.” – Kevin

Goffmans (1959) livsdramaturgi kan här göras gällande. Offentligheten likställs med den
främre regionen och dess iakttagande publik vilkens betraktelsesätt av den rollgestaltande
individen är synonym med offentlighetens individuella bedömning. Att röka betraktas i
Gentas utsaga vara ett avvikande/icke acceptabelt beteende vilket, förutsatt att en övrig
kollektivmedlem varskos om detta, alstrar och befogar ryktesspridning inom kollektivet – att
offentligheten medvetandegörs. I syfte att preventivt undvika att offentlighetens öga ska
uppmärksamma deras döttrars avvikande beteende uppmuntras tonårstjejerna av deras
mödrar att röka inomhus – ett förhållningssätt gentemot offentligheten med vilken
ryktesspridning undgås. Likaså omber Kevins far honom att undanhålla det avvikande för
övriga kollektivmedlemmar i syfte att undgå en kollektiv varseblivning om det avvikande
ifråga. De avvikande handlingarna betraktas vara acceptabla förutsatt att enbart föräldrarna
varskotts, det vill säga när avvikelserna inte inneslutits i kollektivets medvetande.
Intervjupersonerna tillåts här ett visst utrymme att agera avvikande i vad Goffman (1959)
kallar för bakre regioner – de arenor i vilka individen tillåts bekvämligheten att åsidosätta
kravet på rollgestaltning till följd av att en kritiskt granskande publik ej är närvarande och
där behovet av skådespeleri därför är obefintligt. Amir ger ytterligare ett exempel på
förhållningssätt gentemot offentligheten:
”Min mamma hade någon form av förföljelsemani. Det kunde jag inte berätta för mina släktingar som
bodde i Iran. Så det var ju något som jag och min mamma fick hålla för oss själva. Jag kunde inte berätta
det för någon eftersom att det skulle vara skamligt och fult. Det skulle inte ses som något normalt, så vi
höll det för oss själva. Det blev ju bara värre att man inte kunde prata om det, att man var tvungen att
hålla det inne.” – Amir

Av rädsla för ryktesspridning undanhöll de informationen om moderns skamfyllda psykiska
mående för att på sådant vis undvika de konsekvenser som ryktesspridning skulle medföra.
Amirs exempel visar tydligt på hur de preventivt förhöll sig gentemot offentligheten, de
andras blick. Goffmans (1959) livsdramaturgi förklarar att individer, utifrån sina
föreställningar om vilka kulturella värderingar, normer och övertygelser de tror gälla i ett
specifikt sammanhang, väljer hur de ska framställas för sin omgivning genom så kallade
självpresentationer. Amir menar, vilket framgår ur citatet, att det kollektiv i vilken han är
medlem betraktar förföljelsemani som något onormalt/avvikande. Det är således en fråga om
hur individer önskas bli uppfattade av de betraktande, den främre regionen – likt en roll i en
teateruppsättning. Det är upp till individen att, i sociala sammanhang, övertyga de
betraktande om att hen är den hen gör anspråk på att vara. Detta försök till trovärdighet i sin
rollgestaltning syftar till att uppnå acceptans. Kollektivmedlemmarna bedöms utifrån deras
förmåga att gestalta trovärdigt, det vill säga i vilken utsträckning de efterlever kollektivets
värdegrund och normsystem. Amir gör anspråk på att vara en kollektivmedlem vilken fogar
sig efter det inom kollektivet normativa, vilket enligt hans föreställning inte inbegriper en
psykiskt sjuk mor. Av den anledningen undanhölls moderns sjukdomstillstånd från
offentligheten.
Gentas far valde, i ett försök att begränsa offentlighetens insyn i familjen, att i största
möjliga mån isolera sin familj från övriga kollektivmedlemmar. Detta gjordes i förhoppning
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om att reducera offentlighetens varseblivning om hans döttrars avvikande egenskaper och
beteenden – att reducera risken för ryktesspridning. Det var ett försök till att begränsa
familjemedlemmarnas vistelsetid i, och exponering för, den kritiskt granskande publiken.
Genta förklarar:
”Men, jag tror på ett sätt att det är därför pappa har isolerat sig själv och min mamma, just för att han inte
vill höra något om någon annan eller att någon ska höra något om oss heller. Det är därför vi inte direkt
umgås så mycket med albaner. Han håller sig så mycket som möjligt borta från dem.” – Genta

En majoritet av intervjupersonerna förklarade att deras respektive familjer önskade hålla
vetskap om familjemedlemmars avvikelser inom den direkta familjens gränser. De gav
uttryck för att när offentligheten, genom ryktesspridning, underrättats om en avvikande
individ skadas familjens anseende och av den anledningen försökte familjemedlemmarna
aktivt att begränsa den mängd information som offentligheten hade att tillgå. Vid de fall då
familjemedlemmarna misslyckats att begränsa ryktesspridningen till att enbart florera inom
den direkta familjeenheten så var förhoppningen att ryktet inte skulle nå längre än till
släktmedlemmar. Nadila och Sara förklarar:
”Har man liksom kommit på det själv då håller man tyst om det, det blir inte en så stor skada.” – Nadila
”Min familj har ju alltid varit så här att det som händer i familjen, försök att hålla det inom familjen och i
värsta fall inom släkten. Inte sprida det till andra afghaner och sen om något kommer fram ofrivilligt så är
det ju en annan sak. Men de har ändå försökt att hålla allt som händer inom familjen eller släkten.” – Sara

Respektive intervjuperson har varierande uppfattningar om vilka gruppsammansättningar
som konstituerar offentligheten. För vissa rör det sig om släkt och landsmän, för andra rör
det sig enbart om landsmän och för vissa rör det sig om specifika individer tillhörande de
olika kollektiva enheterna. Utöver den inverkan ryktesspridning har på individers möjlighet
till anspråk på respekt av sin sociala omgivning, till följd av skadat anseende, ger samtliga
intervjupersoner uttryck för ytterligare en konsekvens som negativ ryktesspridning medför:
den kollektiva arenans förväntning/krav på reaktion mot den individ vilken genom handling
varit avvikande. Samtliga intervjupersoner betraktar detta som ytterligare en konsekvens
vilken kollektivmedlemmar genom preventiva förhållningssätt önskar undvika. Amir och
Genta förklarar:
”Så länge ryktet bara finns inom familjen så kan man lösa det. Men så fort det är utanför familjens
gränser, då är det svårare för att då har du släktingar som trycker på. Som har krav om att man ska
agera.” – Amir
”Om det blir så att hela familjen vet då blir det ett stort krav på att min pappa måste göra något åt det.
Familjen säger att de väntar sig något.” – Genta

När ryktesspridning varskott det kollektiva medvetandet och när offentlighetens bedömning
av den avvikande individen och dennes familj då har försämrats genereras ett tryck på
den/de som kollektivt anses bära ansvaret för individens handlingar. Samtliga
intervjupersoner förklarar att deras föräldrar, till följd av intervjupersonernas avvikande
beteenden och egenskaper, vilka redogjorts för tidigare, blivit föremål för kollektivt ställda
förväntningar och krav på dem att agera, att i varierande grad och form tillrättavisa sina
avvikande barn. Nefrin förklarar hur hennes far förhöll sig till det genererade trycket och
förväntningarna på honom att hantera sin avvikande dotter:
”Han sa – du skämmer ut oss och skämmer du ut oss då ska jag visa utåt att jag tar tag i det här. Jag ska
visa att jag gör något åt saken. Och då var det bland annat att jag inte skulle få gå ut, så att de slutar
snacka skit och så.” – Nefrin
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Kevins syster misshandlades av deras far efter en konflikt mellan henne och sin lärare.
Kevin redogör för betydelsen av offentlighetens medvetandegörande:
”Det kom liksom inget straff förrän min far då fick höra det här utifrån. När han direkt fick veta det av
läraren, att det hade hänt, då blev det ingen konsekvens av det, men när släkten visste och det kom från
dem, då var det en annan sak.” – Kevin

Vad som eftertraktas av offentligheten är upprättelse. Föräldrarna förväntas reagera mot
avvikelserna med beteenden som faller inom ramen för vad som konstituerar hedersrelaterat
våld och förtryck (jmf. Awwad, 2001). Det rör sig om att välja tillfredsställande repressalier
vilka kan ses av det betraktande ögat, av publiken i den främre regionen – det rör sig om att
offra sina barn på offentlighetens altare. Palwasha förklarar den systematiska process med
vilken offentligheten genom ryktesspridning varskos om en avvikande individ och hur
dennes familj reagerar i respons på offentlighetens förändrade bild av familjen:
”Om de skulle mörda mig hade de genom mitt mord visat att de är rena och fina för att de tagit bort mig
från bilden. Det är som en vas full med blommor. Vissnar en, då tar man bort den för att allt ska se fint
ut.” – Palwasha

Detta sammanfattande citat visar på offentlighetens systematik, i vilken kollektivets
medlemmar i varierande grader och former förhåller sig och för vilkas avvikande beteenden
upprättning krävs. Offentlighetens funktion, vilken här har tydliggjorts genom granskandet
av kollektivmedlemmarnas förhållningssätt gentemot den, kan liknas vid en domstols, en
tribunals – en rättslig instans vilken dömer, legitimerar och efterfrågar tillräcklig
bestraffning. I syfte att behaga offentlighetens betraktande öga avlägsnas den vissnade
blomman – det är av estetiska skäl som hedersrelaterat våld och förtryck sker.

Individens motiv och syfte för ryktesspridning
På frågan om varför kollektivmedlemmar är initiativtagande till, och/eller delaktiga i,
ryktesspridning ger intervjupersonerna varierande svar. Samtliga menar att ryktesspridning
är ett konkurrensmedel. Deras utsagor är här beskrivande för den kollektiva arenans
mekanik vilken försätter dess medlemmar i tillstånd av varierande grader av maktlöshet. Det
sociala sammanhang i vilken de lever är, till följd av offentlighetens individbedömning och
sanktionering av egenvärde, kraftigt bunden av en tydlig hierarkisk status-/maktstruktur
vilken kollektivmedlemmarna tvingas förhålla sig till (jmf. Awwad, 2001). Deltagande i
spridning av rykten är ett sådant förhållningssätt. Kevin, Amina och Selma ger här uttryck
för denna status-/makthierarki:
”Det är en tävling om att hamna på pluskanten. När något är bra så lägger man mycket fokus på det för
att vara på plus, man vill vara omtyckt. Man är rädd för att komma på kläm liksom. Man vill inte vara
längst ner. Medlemmarna är ju på samma nivå, ingen är automatiskt bättre eller sämre. De är på samma
grad men de riskerar att bli utstötta. Så man kämpar för att inte bli utstött. Man vill ju ligga på
pluskanten.” – Kevin
”Ett bra rykte ligger lika högt som ett dåligt rykte fast att det dåliga ryktet ligger på den negativa sidan.
Gör du något bra så ligger det på den höga sidan. Det handlar om status. Har du en ordentlig familj, med
hög status som liksom har ordentliga flickor och så vidare, så respekteras du av andra familjer. Då är du
liksom en respektabel man och en respektabel kvinna som har skapat respektabla barn.” – Amina
”Det enda man vill få ut av andra är deras dåliga sidor, så att man kan se bättre ut än andra. Så att ryktena
är ju bara för att andra ska må dåligt och att man ska vara högre upp och så.” – Selma
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Status-/makthierarkin beskrivs likt en skala, en stege på vilken individer förflyttas vertikalt.
”Pluskanten”, ”upp”, ”bra rykte” och ”hög status” är samtliga uttryck för den övre,
eftertraktade delen av skalan/stegen. ”Längst ner” respektive ”dåligt rykte” är uttryck för
den nedre, icke önskvärda delen av skalan/stegen till vilken individen förvisas när denne
kommer ”på kläm”, det vill säga när offentligheten medvetandegjorts om en individs
avvikelse.
Samtliga intervjupersoner liknar ryktesspridning vid en avledningsmanöver, ett verktyg
vilken tillåter kollektivets medlemmar att i varierande grad kontrollera offentlighetens öga –
mot vem eller vilka denna ska riktas. Nadila och Genta ger uttryck för detta:
”Det kanske går ett rykte om en själv och att man då skapar ett värre rykte om någon annan för att bli av
med strålkastarna.” – Nadila
”Mycket handlar om att man inte vill att sin egen familj ska synas. Det är därför du liksom pratar om
någon annan.” – Genta

Nyttjandet av ryktesspridning medför således möjligheten att förflytta individer till
offentlighetens periferi och försätta andra i offentlighetens fokuspunkt. Till följd av att
offentligheten är det organ som sanktionerar status utifrån dess individbedömning bör
ryktesspridning ses som ett maktmedel. Det är en resurs vilken står till
kollektivmedlemmarnas förfogande, likt Kapferers (1998) argumentation för
ryktesspridningen som ett medel för manipulation – de ryktesspridande utövar varierande
grader av maktutövande och kontroll över den individ om vilken rykten sprids (jmf.
DiFonzo & Bordia, 2007a; Turcotte, 2013; Ben-Ze’ev, 1994). Genom nyttjandet av
ryktesspridning tillåts individer därmed påverka det kollektiva organ som sanktionerar
status, makt och egenvärde. Ryktesspridning är således avgörande för individens möjlighet
till avancemang, och risk för detronisering, inom den kollektiva status-/maktstrukturen – för
individers positionering i hierarkin (jmf. Fiske, 2004; Foster, 2004; Eder & Enke, 1991).
Samtliga intervjupersoner ger uttryck för att detta är allmän vetskap inom den kollektiva
arenan. Ryktesspridning används ofta medvetet likt ett vapen i syfte att skada den mot vilken
angreppet riktas. Nadila och Sara ger ett exempel:
”När jag var typ 16, då var jag väldigt så här, jag var en good girl. Jag rökte inte som alla andra gjorde.
Jag drack inte. Jag var oskuld, massa såna saker. Då fanns det många killar som var intresserade av mig
just på grund av det. Då var det jättemånga tjejer som blev avundsjuka och som spred rykten om att –
Hon har bara det här som image typ. Att hon leker fin och det är de som är värst, de som leker fina.” –
Nadila
”…en tjejkompis som, hon är syrian, och hon var ihop med en kille i skolan. De satt bredvid varandra på
en bänk i skolan. Och, ja, kanske kramades lite också. Och då var det några andra tjejer som var emot
denna kompisen. Och de tog ett smygfoto på henne och la ut på Facebook. Ja, så du kan ju tänka dig hur
det slutade eftersom att det var hennes bror som var den första som såg det. Hennes föräldrar litade inte
på henne, så att hon fick inte umgås med någon kompis alls. Hon fick utegångsförbud hur länge som
helst. Jag vet inte vad som hände hemma men jag vet det som hände utåt.” – Sara

Dessa citat visar på hur ryktesspridning används i offensivt syfte, likt Faqirs (2001)
resonemang om ryktesspridning som uppsåtligt maktmedel. Konsekvenserna innebär en
inverkan på den för ryktesspridningen berördas positionering i kollektivets status/makthierarki – dennes möjlighet till avancemang och risk för detronisering. I Nadilas citat
framgår det hur hon efterlevt flertalet kollektivt statuerade och premierade normer, däribland
avhållsamhet från alkohol, sexuellt umgänge och cigaretter vilket föranlett hennes höga
status men även väckt avund bland konkurrenter, vilka tilltagit ryktesspridning med uppsåt
att detronisera Nadilas position, likt Selmas förklaring:
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”Det börjar ju med att man ser att någon annan är bättre och då blir man, då blir dem liksom avundsjuka.
Och då börjar man liksom sprida något rykte om den här personen.” – Selma

Vidare kan ryktesspridning användas i preventivt defensivt syfte – det vill säga innan det att
ryktesspridning om en själv eller sina egna har uppkommit i den kollektiva arenan, men
också i retrospektivt defensivt syfte – det vill säga efter det att ryktesspridning om en själv
eller sina egna har uppkommit i den kollektiva arenan. Genta och Nefrin ger uttryck för
retrospektivt defensiv ryktesspridning:
”Man vill inte att sin egen familj ska synas. De försöker alltid hitta något värre än sitt eget. Om deras
dotter snott en godisbit då kommer de att säga att någon annan snodde en hel godispåse. Förstår du hur
jag menar? För att det syns ju mer, det är ju värre.” – Genta
”Man vill skydda sig själv och man skyller då på någon annan värre och säger då att ja men, hon är ju
mycket värre. I vissa fall blir det tyvärr att folk hittar på. Och det alltså, det kan vara jätteallvarliga rykten
alltså. Bara för att det ska låta värre.” – Nefrin

Ryktesspridning används således som ett försvarsmedel mot just ryktesspridning och ger
uttryck för kollektivmedlemmars kamp inom den kollektiva arenans status-/makstruktur; att
försvara sin och sina egnas positionering i hierarkin genom att neutralisera faktisk/potentiell
detronisering.
Ben-Ze’ev (1994) konstaterar att de i ryktesspridning deltagande individernas status
förstärks. Samtliga intervjupersoner bekräftar detta – det är kontrasteringen till den tredje
baktalade parten som tycks stärka de deltagande individerna (jmf. McAndrew &
Milenkovic, 2002; Kurland & Pelled, 2000; McAndrew, Bell & Garcia, 2007). Sahara och
Sara förklarar:
”De som sprider rykten, de försöker bli bättre genom att snacka skit om någon annan.” – Sahara
”De sprider rykte om någon annan, om att den personen är dålig eller inte är den där fina flickan, eller om
vad som helst och då anses de själva vara bättre. Därför är det jättevanligt, för att alla vill ju anses vara
bättre än andra. Man vill ju ses som en bättre person.” – Sara

Vidare ger vissa, liksom DiFonzo och Bordia (2007a), Foster (2004) och Farley (2011),
uttryck för den oskuldsfulla, vardagliga och underhållande sociala aktivitet som
ryktesspridning generellt anses vara. Att stilla sin nyfikenhet beskrivs av intervjupersonerna
som ett drivande individuellt motiv. Det rör sig om intressant, värdefull information om
relationer mellan kollektivmedlemmar i den sociala gemenskapen – den kollektiva arenan
(jmf. Smith, Lucas & Latkin, 1999; Dunbar, 2004; Rosnow & Fine, 1976). Palwasha och
Genta konstaterar:
”Men oftast så brukar folk skicka vidare ett ryktet bara för att sanningen ska komma fram, för att de blir
väldigt nyfikna om det är sant eller inte.” – Palwasha
”Skitsnack är ju intressant. Det tycker väl alla?” - Genta

Att vara initiativtagande till en ny kedja av ryktesspridning tycks vara individuellt
fördelaktigt. Information om kollektivmedlemmars förfaranden är valuta och ett högt
nyhetsvärde är värdefullt, likt Foster (2004) konstaterar. Ytterligare individuella syften och
motiv till ryktesspridning som ges är att kollektivmedlemmar öppet avfärdar avvikande
beteenden och egenskaper till följd av att de betraktar dem vara skadliga. Av den
anledningen räds individerna det avvikande och deltar medvetet i det öppna, offentliga
avfärdandet i syfte att ogiltigförklara det. Vidare förekommer det negativ ryktesspridning
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med uppsåt om att behjälpligt informera den mottagande. Palwasha och Nefrin ger här
uttryck för en form av behjälpande ryktesspridning:
”En kvinna kom till min mamma, inte för att hon trodde att min syster hade gjort så som det sas, men för
att min mamma skulle vara uppmärksam om att det är så här man snackar om hennes dotter. Det finns ju
såna som vill hjälpa till så att det inte skadar någon på ett negativt sätt.” – Palwasha
”Man hjälps åt att hålla koll på sina barn. Så han tycker att det är bra alltså, om hans son är ute och inte
sköter sig, säg att han börjar gå fel väg. Han tycker att det är skitbra att han får höra det. Han sa alltid man ska hjälpas åt för att man är i ett främmande land. Man måste hålla ihop för att kunna fostra sina
barn rätt.” – Nefrin

Hedersrelaterat våld och förtryck – ett försök till erhållande av makt
”Makt innebär möjligheten till förfogande av de resurser som gör den egna friheten möjlig”
(Johansson och Lalander, 2010) Upplever sig intervjupersonernas hedersvåldshandlande
familjemedlemmar förfoga över de resurser som gör den egna friheten möjlig? De tycks
tillåtas förfogande över dessa resurser först efter dem hörsammat det kollektiva kravet på
upprättning, när de efterlevt kollektivets kulturella normsystem och tillförsäkrat sin, och sina
egnas, positionering inom status-/makthierarkin. Först efter de utsatt sina barn för vad som
konstituerar hedersrelaterat våld och förtryck tillåts de skörda fördelarna av sin kollektiva
efterföljsamhet – acceptans, respekt och egenvärde, förutsatt att barnen offras på
offentlighetens altare och ryktesspridning uppdaterat offentligheten så till vida att
upprättandeakten ifråga hunnits tas i beaktande för individbedömningen. Denna bedömning
vilken förutsätter offentlighetens insyn, att medlemmen ifråga exponeras för offentlighetens
blickfång – kollektivets övriga medlemmar/den främre regionen. Till följd av att skam/heder
upplevs kollektivt förväntas de, vilka betraktas vara ansvarande för avvikande individers
handlingar, att tillrättavisa dessa.
Goffmans (1959) teoretiska ansatser kring vardagslivets dramaturgi kan här
göras gällande. I offentlighetens blickfång, den främre regionen, där individen genom
handling förväntas efterleva kollektivets värdegrund och normsystem bedöms inte den
hedersvåldshandlande enbart utifrån sin egen självpresentation utan även genom övriga
familjemedlemmars självpresentationer. Hur den hedersvåldshandlande betraktas av
offentligheten är därför bortom dennes fulla kontroll. Övriga familjemedlemmar delar i
varierande grader detta ansvar. Deras förfarandesätt, självpresentationer/rollgestaltningar,
det vill säga offentlighetens/den främre regionens kritiskt granskande publiks bedömning av
dem, är avgörande för den hedersvåldshandlandes möjlighet till anspråk på respekt och
liknande. När familjemedlemmarna befinner sig i den främre regionen och blir föremål för
kritisk granskning av den iakttagande publiken befinner sig således även den
hedersvåldshandlande indirekt i offentlighetens blickfång. Hedersrelaterat våld och förtryck
kan därför ses som ett försök till att erhålla kontroll över offentlighetens bedömning av
denne, det vill säga ett försök till förfogande över de resurser som gör den egna friheten
möjlig, ett försök till att erhålla makt. Hedersrelaterat våld och förtryck är således en yttring
av den maktlöshet kollektivmedlemmar försätts i – det är i förhållningssättet mot
offentlighetens öga, denna Panoptikons strålkastare (Börjesson & Rehn, 2009), som
ryktesspridning och hedersrelaterat våld uppstår. Det är i betydelsen av sambandet mellan
offentlighetens öga och ryktesspridning som definitionen av hedersrelaterat våld och
förtryck bör utgå – när handen slår för ögonen som ser. Den hedersvåldshandlande
individens uppfattning, faktisk som inbillad, om offentlighetens förväntningar och
bedömning av denne föranleder undantagslöst dennes hedersvåldshandlingar och
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upprätthållning av hedersförtrycket. Med samma logik kan en individs deltagande i
ryktesspridning ses som ett försök att erhålla kontroll över offentlighetens bedömning av
denne, det vill säga ett försök till förfogande över de resurser som gör den egna friheten
möjlig, ett försök till att erhålla makt – när munnen talar för öronen som lyssnar.
Hedersrelaterat våld och förtryck kan fördelas i två kategorier, preventivt/instruktivt
hedersrelaterat våld och förtryck respektive retrospektivt/bestraffande hedersrelaterat våld
och förtryck. Sara ger uttryck för den förstnämnda:
”Själva hedersvåldet och så, den biten började ju sen långt tillbaka. Det var ju när jag började bli lite, vad
ska man säga, äldre. När man ansågs vara en kvinna så att säga. Så att det var ju när jag var elva då det
började ordentligt.” – Sara

Amina ger här uttryck för den sistnämnda när hon berättar om det uppsåt med vilken hennes
föräldrar planerade hennes bortgifte:
”Det var i stort sätt, rent ut sagt en affärsidé om hur de ska förbättra två personers utåtbilder till
omvärlden”. - Amina

Den preventiva aspekten av hedersrelaterat våld och förtryck syftar till att förebyggande
informera/instruera den utsatte om kollektivets värdegrund och normsystem – att
medvetandegöra denne om vart kollektivets gränser går, vad som fångar offentlighetens
uppmärksamhet och resulterar i intern kollektiv ryktesspridning, i syfte att preventivt
försäkra sin och sina egnas positionering i status/makthierarkin. Av den anledningen utsattes
Amina för hedersrelaterat våld och förtryck när hon nådde mogen ålder, innan det att Amina
genom handling eller attribut avvikit. Den retrospektiva aspekten av hedersrelaterat våld och
förtryck syftar till att efter genomfört, och kollektivt uppmärksammat, avvikande bestraffa
den utsatte till följd av dennes avvikelse. Det rör sig om försök av deras föräldrar att
offentlighetens bedömning av dem inte resulterar i detronisering, att deras heder/anseende
inte tar skada – och att retrospektivt tillförsäkra att sin och sina egnas positionering
återhämtas, att detroniseringen upphör och avancemang möjliggörs. Således är
hedersrelaterat våld och förtryck ett uttryck för kollektivmedlemmars samspel med
offentligheten och dennas individbedömning, en relation i vilken ryktesspridning spelar en
avgörande roll. De handlingar vilka faller inom ramen för vad som konstituerar
hedersrelaterat våld och förtryck är samtliga undantagslöst förhållningssätt av
individer/grupper vilka syftar till att undvika/initiera ryktesspridning med avsikten att
påverka offentlighetens opinion. Hedersrelaterat våld och förtryck är således en konsekvens
av sambandet mellan offentlighetens opinion och ryktesspridning och bör onekligen
definieras som sådan.

Interaktionsritualen ryktesspridning och dess gruppsymbolik
Den hittills presenterade empirin och analysen porträtterar den kollektiva arenan – detta
enhetliga system – på sådant vis att den tycks lokalisera och därefter motarbeta avvikande
medlemmar. Detta kan ses som den del av kollektivets mekanik vilken syftar till att
korrigera avvikelser. Kollektivet ogiltigförklarar det hot avvikelsen utgör och tillrättavisar
den avvikande genom en bred variation av repressalier, utifrån avvikelsens omfattning.
Denna kollektiva mekanik resulterar i en gruppkultur vilken karaktäriseras av en utbredd och
allmänt erkänd rädsla för att bli föremål för denna uppsättning av repressalier, vilka i sin tur
föranleds av ryktesspridning. Palwasha ger här uttryck för kollektivets mekanik:
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”Alla drabbas ju av det, i det här spelet, i det här dramat.” - Palwasha

Av den anledningen, i relation till offentlighetens betraktande och utvärderande öga, strävar
kollektivets medlemmar efter att genom avancemang i status-/maktstrukturen
uppnå/upprätthålla en hög positionering i hierarkin. Ändamålet är att tillskansa sig och sina
egna den trygghet som där medföljer. Det är en fråga om status och makt – att säkra
möjligheten till förfogande över de resurser som gör den egna friheten möjlig, likt
Johanssons och Lalanders (2010) definition av makt. Ryktesspridning är följaktligen en
defensiv och offensiv försvarsmekanism och/eller självbevarelsedrift vilken kan trygga sin
och sina egnas välgång. Det är i detta hänseende ryktesspridning kan betraktas som
interaktionsritual.
Interaktionsritualer förutsätter, enligt Collins (2004), fyra inslag, vilka utifrån empirin även
tycks vara fyra inslag i ryktesspridning. Group assembly – bodily co-presence, en fysisk
närhet vilken i sig är en förutsättning för uppkomsten av ryktesspridning (jmf. Latané &
Bourgeois, 1996; DiFonzo & Bordia, 2007b; DiFonzo, Bourgeois m. fl., 2013); barriers to
outsiders, en gränsdragning till utomstående vilket uppfylls vid baktalande av en tredje part
och genom premierandet/förkastandet av normativa/avvikande egenskaper och beteenden
hos den vilken ryktet ifråga behandlar (jmf. Eder & Enke, 1991; Fiske, 2004; Turcotte,
2013); Mutual focus of attention, ett gemensamt fokus vilken uppnås när det
normativa/avvikande ifråga diskuteras; Shared mood, gemensamma känslor vilket uppnås
när de deltagandes bidrag bekräftas av övriga deltagare. Att som kollektivmedlem vara
delaktig i ryktesspridning, i egenskap av spridare eller mottagare, innebär således att vara
delaktig i en interaktionsritual.
Interaktionsritualen resulterar i fyra huvudsakliga följder (Collins, 2004) vilka samtliga står
att finna i ryktesspridningens konsekvenser, Group solidarity; den känsla av medlemskap
och acceptans som uppstår till följd av delaktigheten i ryktesspridning (jmf. Feinberg,
Willer, Stellar & Keltner, 2012; Smith, Lucas & Latkin, 1999; Dunbar, 2004; Rosnow &
Fine, 1976; Baumeister, Zhang & Vohs, 2004); Emotional energy, den känsla av
självsäkerhet, entusiasm och handlingskraft som uppstår till följd av delaktigheten i
ryktesspridning (jmf. Ben Ze’ev, 1994; Kurland & Pelled, 2000); Symbols of social
relationship, det är kollektivmedlemmarnas förhållningssätt gentemot kollektivets symboler,
heliga objekt (ibid.; Johansson & Lalander, 2012) som kollektivt berättigar ryktesspridning –
de normativa/avvikande egenskaperna och handlingarna. Symbolerna är alltså de normer
vilka bryts av avvikande individers förfaranden, och likväl de normer vilka efterlevs av
normativa individers förfaranden. Exempel på symboler/heliga objekt är de normer vilka
intervjupersonerna brutit mot – sexuell renlighet, kulturlojalitet, etcetera. Positiv
ryktesspridning föregås således av tributer till dessa heliga objekt och negativ
ryktesspridning föregås av brott mot/vanhelgande av dessa heliga objekt (jmf. McAndrew,
2008; Baumeister, Zhang & Vohs, 2004); Feelings of morality, kollektivets moraliska
värdegrund och normsystem upprätthålls genom ryktesspridning. På sådant vis upplevs
repressalierande individer handla i enlighet med kollektivets bästa, till följd av att de
kollektivt stadgade symbolerna försvaras genom repressalier riktade mot avvikare, och
övertygelsen om att vanhelgande av kollektivets symbolik är immoraliskt upprätthålls. Det
rör sig om vad Collins (2004) kallar för righteous anger for violations (jmf. McAndrew,
2008; Baumeister, Zhang & Vohs, 2004). På detta vis kan förekomsten av ryktesspridning
likväl hedersrelaterat våld och förtryck förklaras; normbrytande individer/oppositionella blir
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föremål för dessa konsekvenser vilka är kollektivt legitimerade till följd av att normbrott är
synonymt med vanhelgande av kollektivets gruppsymbolik.
Den kollektiva arenans värdegrund och normsystem är identitetsmarkörer genom vilka
kollektivets medlemmar tillåts presentera sin tillhörighet, det är en fråga om individuellt och
kollektivt identitetsskapande genom vilken kollektivets gräns i förhållande till dess omvärld
förtydligas (Collins, 2004.; Goffman, 2014; Bauman & May, 2004). Gruppsymboliken
bekräftar kollektivets och dess medlemmars existens och identitet, tillika individuellt
upplevda och kollektivt delade känslor av trygghet och gemenskap. Av den anledningen
uppfattas vanhelgande av kollektivets symbolspel inte enbart som ett
ifrågasättande/förkastande av symbolspelet ifråga utan ses även av kollektivets medlemmar
som ett direkt hot mot kollektivets själv – att vanhelga kollektivets symbolsystem är att
vanhelga kollektivet (jmf. Awwad, 2001). Detta normbrott/stigma befogar i kollektivets
ögon repressalier och kollektivets antagonistiska marginalisering av avvikande
individer/grupper bekräftar och stärker den kollektiva arenans gränsdragningar och på sådant
vis stärks dennas identitet, likväl identiteten för de individer vilka genom handling utför det
faktiska marginaliserandet – det vill säga ryktesspridning och hedersrelaterat våld och
förtryck. Utförandet av dessa verkar identitetsstärkande för kollektivet och dess medlemmar
och sker i respons till det individuella/kollektiva hot som normbrott upplevs utgöra (jmf.
Difonzo & Bordia, 2007a; Rothbaum, Weisz & Snyder, 1982). Detta överensstämmer med
DiFonzo och Bordias (2007a) argumentation för ryktesspridnings möjlighet till
återstärkande av individens/kollektivets självbild efter det att den, genom upplevt hot,
ifrågasatts eller skadats.
Det är vanligt förekommande att kollektivmedlemmar har en motvilja att delta i
ryktesspridning enligt flertalet intervjupersoner. Kollektivmedlemmars ovilja att kritisera
den, för gruppen, ritualiserade, normativa handlingen som deltagande i ryktesspridning
innebär, beror på rädslan för att av offentligheten ertappas, och av kollektivet uppfattas, som
oppositionell – att utifrån Collins (2003) vanhedra interaktionsritualen och dess symbolik,
att utifrån Goffman (1959) misslyckas i sitt försök till en övertygande rollgestaltning av en
trogen, normativ kollektivmedlem. Sara och Kevin förklarar:
”Nej. Det vågade hon nog inte. Hade hon gjort det då hade hon väl blivit utsatt själv också. Så jag förstår
att hon inte sa det till de andra.” – Sara
”När man väl är en accepterad individ så sker det inte mycket ifrågasättande.” – Kevin

Vid det fall en kollektivmedlem öppet kritiserar denna ritual genom exempelvis vägran till
deltagande ifrågasätter individen kollektivet som helhet då en av dess primära funktioner
ifrågasätts. Vidare påverkar individen även sina möjligheter till avancemang inom det
kollektiva status-/makthierarkin negativt och fråntas då följaktligen möjligheten att
uppnå/upprätthålla ett tillstånd av onåbarhet och den medföljande sociala tryggheten för sig
och sina egna – individen fråntas möjligheten till förfogande över de resurser som gör den
egna friheten möjlig. Tillförsäkran av status görs möjlig enbart genom delaktighet i
kollektivets ritualer. Dunbar (2004) och Baumeister, Zhang och Vohs (2004) argumenterar
för att en inbjudan till skvaller kan ses som en indikator på att individen ifråga har uppnått,
alternativt upprätthåller, social acceptans vilket här kan göras gällande – att delta i intern
kollektiv ryktesspridning kan ses som ett kvitto på acceptans bland kollektivets medlemmar.
På detta vis tillförsäkras den kollektiva arenans fortlevnad, och den
gruppkultur vilken premierar hedersrelaterat våld och förtryck, genom normstatuerande
interaktion – det vill säga ryktesspridning. Den kollektiva arenans status-/makthierarki och
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dess medföljande krav och spelregler kan ses som vad Börjesson och Rehn (2009) kallar för
metateknik och ryktesspridning förefaller således vara en mikroteknik. Kollektivets
medlemmar är fångade i ett nätverk av makt där medlemmarnas makthandlingar är en effekt
av maktnätverket snarare än av individernas upplevda maktbefogenheter. Definitionen av,
och betydelsen för, vad som konstituerar ett oppositionellt/avvikande förfarandesätt
upprätthålls till följd av att kollektivets normsystem livnärs. Offentlighetens öga –
Panoptikons strålkastare – fogar medlemmarna till kollektivets kultur, medlemmarna
internaliserar denna disciplin där jakten på normavvikare och jakten på avancemang i status/makthierarkin – transparens (Börjesson & Rehn, 2009) – upplevs som naturlig och
oföränderlig vilket enbart förstärker den kontroll som kollektivmedlemmarna utsätter
varandra för. Offentlighetens ständigt iakttagande öga tränar och indoktrinerar kollektivets
medlemmar till att kontrollera sig själva, utan någon tydligt dikterande makt, som förkläds i
medlemmarnas individuella handlanden och maktanspråk. Offentlighetens bedömning är
absolut och av den anledningen fyller ryktesspridningen an avgörande roll då den är
synonym med offentlighetens varseblivning – den process med vilken kollektivets
medlemmar medvetandegörs. Hur det avvikande betraktas av offentligheten är allt, som
Nefrin säger:
Rykten väger tyngre än sanningen till slut – Nefrin

Interaktionsritualen ryktesspridning är onekligen en grundförutsättning för hedersrelaterat
våld och förtryck då den länkar samman offentligheten med individen och dennes
förfarandesätt. Ingen ryktesspridning – inget hedersrelaterat våld eller förtryck.

Slutsatser och diskussion
Här följer en redogörelse för föreliggande studies slutsatser, vilka presenteras med
utgångspunkt i studiens frågeställningar.

Ryktesspridningens betydelse för förekomsten av hedersrelaterat våld och
förtryck
För individen
Empirin visar att den hederskontextualiserade negativa ryktesspridningen genomgående
behandlar individuella egenskaper och förfarandesätt som inte är förenliga med det aktuella
kollektivets värderingar och normsystem (jmf. McAndrew, 2008; Baumeister, Zhang &
Vohs, 2004; Eldén, 2001; Awwad, 2001). Intervjupersonerna upplevde rädsla vid insikten
om att de var föremål för ryktesspridning till följd av att de exponerats för de sannolika
konsekvenser som potentiellt och/eller faktiskt medföljer (jmf. Eldén. 2001; Awwad, 2001;
Faqir, 2001; Sedem, 2012). Empirin visar att ryktesspridning medför konsekvenser vilka
samtliga faller inom ramen för vad som konstituerar hedersrelaterat våld och förtryck –
fysiskt, psykiskt, sexuellt likväl socialt våld (jmf. Länsstyrelsen i Uppsala län, 2008; Wikan,
2009).
Wikans (2005, 2009) hedersbegrepp och den hederskontextualiserade sociala
gemenskapens betydelse för individen, enligt Sjögren (1993), bekräftas av empirin vilken
samfälligt visar att kollektivmedlemmarnas uppfattning om en specifik medlem utgör en
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måttstock på dennes välgång. Heder/anseende föreligger vara den valuta med vilken en
individs status tillåts köpas. Heder innebär individens möjlighet till anspråk på ära och
respekt, dennes egenvärde. Intern ryktesspridning inom den kollektiva arenan vittnar om
offentlighetens bedömning av individen – offentlighetens öga, den kritiskt granskande
publiken (Goffman, 1959) värderar kollektivets medlemmar (jmf. Eldén, 2001).
Ryktesspridning är den process med vilken offentligheten varseblivs och då offentlighetens
bedömning av en individ anpassas utifrån dennes uppfattade avvikelse påverkar
ryktesspridning kollektivets opinion om en individ. Häri tycks ryktesspridningens betydelse
ligga. Ryktesspridningen påverkar alltså det kollektiva organ genom vilket
kollektivmedlemmarna sanktioneras status och egenvärde.
Rädslan för offentlighetens öga och dess bedömning är synonym med rädslan
för den ständiga risken för ryktesspridning (jmf. Sedem, 2012; Eldén, 2001). Empirin visar
att ryktesspridning leder till en kollektiv förväntan på reaktion mot den avvikande individen.
När ryktesspridning varskott det kollektiva medvetandet och när offentlighetens bedömning
av den avvikande individen och dennes familj då har försämrats genereras ett tryck på
den/de som anses bära ansvaret för individens handlingar. Detta tryck är kollektivt i den
bemärkelsen att den kollektiva arenan förväntar sig en reaktion mot den avvikande, men
även individuellt då den ansvariges positionering i status-/makthierarkin riskeras. Den
kollektiva arenan kräver upprättelse. Individen söker säkerställa sin positionering och den
trygghet som där tillkommer. Föräldrarna förväntas reagera mot avvikelserna med beteenden
som faller inom ramen för vad som konstituerar hedersrelaterat våld och förtryck (jmf.
Awwad, 2001). Det rör sig om att välja tillfredsställande repressalier vilka kan ses av det
betraktande ögat, av publiken i den främre regionen – det rör sig om att offra sina barn på
offentlighetens altare till fördel för säkerställande av positioneringen i status-/makthierarkin.
Hedersrelaterat våld och förtryck är således ett preventivt och retrospektivt förhållningssätt
gentemot risken för detronisering i status-/makthierarkin, vilken undantagslöst föranleds av
ryktesspridning.
För kollektivet
Att inte respektera kollektivets normsystem är att strypa kollektivets pulsåder.
Normsystemet/gruppsymboliken (Collins, 2004; Goffman, 2014; Bauman & May, 2004),
och medlemmarnas respekt för denna, utgör grunden för upprätthållandet av kollektivets
fortlevnad och identitet. När medlemmarna handlar och agerar i enlighet med normerna
införlivas kollektivet. Vid de fall där en individ är normavvikande ifrågasätter individen inte
enbart kollektivets regler och identitet utan förnekar även kollektivet dess rätt att
upprätthållas/överleva. Normavvikelser, och därmed även normavvikande individer, utgör
därför ett hot mot kollektivets överlevnad (jmf. Awwad, 2001). Relationen mellan
ryktesspridning och hedersrelaterat våld och förtryck kan betraktas vara den systematik med
vilken den kollektiva arenan tillåts lokalisera och neutralisera dessa hot – det vill säga
avvikande individer.

Hur ryktesspridning används av kollektivets medlemmar
Empirin visar att kollektivmedlemmar är delaktiga i ryktesspridning till följd av den status
och de fördelar den kan föra med sig. Den kollektiva arenans hierarkiska status/maktstruktur försätter dess medlemmar i tillstånd av varierande grader av maktlöshet (jmf.
Awwad, 2001). Status-/makthierarkin beskrivs likt en skala, en stege på vilken individer
förflyttas vertikalt. Deltagande i spridning av rykten är ett förhållningssätt vilket, till följd av
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dess möjlighet till opinionsbildning, kan ses som ett maktmedel. Ryktesspridning används
likt en avledningsmanöver genom att i varierande grad kontrollera mot vem eller vilka
offentlighetens öga ska riktas. Nyttjandet av ryktesspridning medför möjligheten att förflytta
individer till offentlighetens periferi och försätta andra i offentlighetens fokuspunkt. De
ryktesspridande utövar därför varierande grader av makt och kontroll över den individ om
vilken rykten sprids (jmf. DiFonzo & Bordia, 2007a; Turcotte, 2013; Ben-Ze’ev, 1994;
Kapferer, 1998). Individer tillåts på sådant vis påverka det kollektiva organ som sanktionerar
status, makt och egenvärde. Ryktesspridning är därför avgörande för individers möjlighet till
avancemang, och risk för detronisering, inom den kollektiva status-/maktstrukturen (jmf.
Fiske, 2004; Foster, 2004; Eder & Enke, 1991). Ryktesspridning används ofta medvetet likt
ett vapen i syfte att skada den mot vilken angreppet riktas – att påverka den berördas
positionering i kollektivets status-/makthierarki (jmf. Faqir, 2001). Ryktesspridning används
även i defensivt syfte för att inverka på sin och sina egnas positionering. Detta kan ske i
preventivt defensivt syfte – innan det att ryktesspridning om en själv eller sina egna har
uppkommit, men också i retrospektivt defensivt syfte – det vill säga efter det att
ryktesspridning om en själv eller sina egna har uppkommit. Ryktesspridning används
således som ett försvarsmedel mot just ryktesspridning och ger uttryck för
kollektivmedlemmars kamp inom den kollektiva arenans status-/makthierarki – att försvara
sin och sina egnas positionering i hierarkin genom att neutralisera faktisk/potentiell
detronisering.

Ryktesspridningens grundläggande sociala komponenter
För individen
Empirin visar att inbjudan till deltagande i ryktesspridning vittnar om acceptans i kollektivet
(jmf. Dunbar, 2004; Baumeister, Zhang & Vohs, 2004). Vidare förstärks de
ryktesspridningsdeltagande individernas status till följd av kontrasteringen till den tredje
baktalade parten (jmf. Ben-Ze’ev, 1994; McAndrew & Milenkovic, 2002; Kurland & Pelled,
2000; McAndrew, Bell & Garcia, 2007). Ryktesspridningen ses även som en oskuldsfull och
underhållande social aktivitet med vilken dess deltagares nyfikenhet stillas (jmf. DiFonzo &
Bordia, 2007a; Foster, 2004; Farley, 2011; Smith, Lucas & Latkin, 1999; Dunbar, 2004;
Rosnow & Fine, 1976). Spridning av ryktesinformation tillåter kollektivmedlemmarna att
värna om varandra genom den uppsyn som här möjliggörs. Att vara initiativtagande till en
ny kedja av ryktesspridning tycks vara individuellt fördelaktigt. Information om
kollektivmedlemmars förfaranden är valuta och ett högt nyhetsvärde är värdefullt (jmf.
Foster, 2004). Ryktesspridning förser även kollektivmedlemmar med möjligheten att öppet
kritisera förfarandesätt, vilka de finner vara hotfulla, i syfte att ogiltigförklara dessa.
Ryktesspridning i egenskap av interaktionsritual, framkallar en känsla av medlemskap och
acceptans bland de deltagande (jmf. Feinberg, Willer, Stellar & Keltner, 2012; Smith, Lucas
& Latkin, 1999; Dunbar, 2004; Rosnow & Fine, 1976; Baumeister, Zhang & Vohs, 2004).
Vidare framkallar ryktesspridning känslor av självsäkerhet, entusiasm och handlingskraft
hos de deltagande (jmf. Ben Ze’ev, 1994; Kurland & Pelled, 2000). Empirin visar att den
kollektiva arenans värdegrund och normsystem kan likställas med vad Collins (2004) kallar
för symboler/identitetsmarkörer genom vilka kollektivets medlemmar tillåts presentera sin
tillhörighet, det är en fråga om individuellt identitetsskapande vilken skänker dess
medlemmar trygghet. Ryktesspridning verkar även stärkande av individers ifrågasatta och
skadade självbilder (jmf. DiFonzo & Bordia, 2007a).
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För kollektivet
Den kollektiva arenans värdegrund och normsystem förtydligar kollektivets gräns i
förhållande till dess omvärld. Individuella normbrott/stigman (Johansson & Lalander, 2012)
befogar i kollektivets ögon repressalier. Det är kollektivmedlemmarnas förhållningssätt
gentemot kollektivets symbolspel – symbols of social relationship (Collins, 2004) – som
berättigar ryktesspridning. Symbolerna är de normer vilka bryts av avvikande individers
förfaranden, och likväl de normer vilka efterlevs av normativa individers förfaranden.
Kollektivets antagonistiska marginalisering (Johansson & Lalander, 2012) av de avvikande
individerna bekräftar och stärker den kollektiva arenans gränsdragningar och på sådant vis
stärks dennas identitet, genom dess medlemmars marginaliseranden. Utförandet av dessa
sker i respons till det individuella/kollektiva hot som normbrott upplevs utgöra (jmf.
Difonzo & Bordia, 2007a; Rothbaum, Weisz & Snyder, 1982). Ryktesspridning stärker här
kollektivets ifrågasatta och/eller skadade självbild (jmf. DiFonzo & Bordia, 2007a). Genom
vad Collins (2004) kallar för Feelings of morality upplevs repressalierande individer handla
i enlighet med kollektivets bästa, till följd av att de kollektivt stadgade symbolerna försvaras
genom repressalier riktade mot avvikare. På detta sätt upprätthålls föreställningen om att
vanhelgande av kollektivets symbolik är immoraliskt. Det rör sig om vad Collins (2004)
kallar för righteous anger for violations (jmf. McAndrew, 2008; Baumeister, Zhang & Vohs,
2004). Förekomsten av kollektiv ryktesspridning förklaras på sådant vis; normbrytande
individer/oppositionella blir föremål för dessa konsekvenser vilka är kollektivt legitimerade
till följd av att normbrott är synonymt med vanhelgande av kollektivets gruppsymbolik. Det
är således genom ryktesspridning, i egenskap av normstatuerande interaktion, som den
kollektiva arenans fortlevnad tillförsäkras, och den gruppkultur vilken premierar
hedersrelaterat våld och förtryck. Definitionen av, och betydelsen för, vad som konstituerar
ett oppositionellt/avvikande förfarandesätt upprätthålls till följd av att kollektivets
normsystem livnärs.

Hedersrelaterat våld och förtryck utifrån ryktesspridningens funktion och
syfte
Det är i betydelsen av sambandet mellan offentlighetens öga och ryktesspridning som
definitionen av hedersrelaterat våld och förtryck bör utgå. Empirin visar att hedersrelaterat
våld och förtryck rimligen kan kategoriseras i preventiv/instruktiv respektive
retrospektiv/bestraffande avsikt. Den preventiva aspekten av hedersrelaterat våld och
förtryck syftar till att förebyggande informera/instruera den utsatte om kollektivets
värdegrund och normsystem. Intentionen tycks här vara att medvetandegöra den utsatte om
vart kollektivets gränser går, det vill säga vad som fångar offentlighetens uppmärksamhet
och resulterar i intern kollektiv ryktesspridning, i syfte att preventivt försäkra sin och sina
egnas positionering i status/makthierarkin. Den retrospektiva aspekten av hedersrelaterat
våld och förtryck syftar till att efter genomfört och kollektivt uppmärksammat avvikande
bestraffa den utsatte till följd av dennes avvikelse. Det rör sig om försök att undvika
detronisering, att deras heder/anseende inte tar skada – och att retrospektivt tillförsäkra att
sin och sina egnas positionering återhämtas, att detroniseringen upphör och avancemang
möjliggörs. Således kan hedersrelaterat våld och förtryck ses som ett uttryck för
kollektivmedlemmars samspel med offentligheten och dennas individbedömning, en relation
i vilken ryktesspridning spelar en avgörande roll. De handlingar vilka faller inom ramen för
vad som konstituerar hedersrelaterat våld och förtryck är samtliga undantagslöst
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förhållningssätt av individer/grupper vilka syftar till att undvika/initiera ryktesspridning med
avsikten att påverka offentlighetens opinion. Hedersrelaterat våld och förtryck är således en
konsekvens av sambandet mellan offentlighetens opinion och ryktesspridning och bör
onekligen definieras som sådan. Kan hederskontextualiserad negativ ryktesspridning ses
som själva navet i definitionen av huruvida en våldssituation ska etiketteras som
hedersproblematik? Ja, till följd av att den vittnar om förövarens hänsynstagande till
offentlighetens bedömning av denna – när handen slår för ögonen som ser. Den
hedervåldshandlande individens uppfattning, faktisk som inbillad, betingar handen som slår,
den svingas i förhoppning om neutralisering av risken för detronisering och/eller i
förhoppning om avancemang inom den kollektiva arenans status-/makthierarki.
Hedersrelaterat våld och förtryck är fullständigt beroende av ryktesspridning.

Den kollektiva arenan utifrån ryktesspridningens funktion och syfte
Empirin visar att den kollektiva arenan inte nödvändigtvis utgörs av, i utövandet av
hedersrelaterat våld och förtryck, aktivt deltagande kollektivmedlemmar. Kollektivet
inbegriper de individer vilka genom förfaranden genererar den förväntan/det tryck som den
hedersvåldshandlande upplever, faktisk som inbillad. Kollektivet bakom hedersrelaterat våld
och förtryck utgörs således av de individer vilka förespråkar, efterlever och upprätthåller den
status-/makthierarki som råder inom kollektivets gränser, det vill säga konkurrenterna om
positionering vilka till följd av sitt kollektivmedlemskap har mandat att påverka
offentlighetens opinion – alltså de för vilka handen slår.

Metoddiskussion
Här följer en diskussion av vissa för föreliggande studie avgörande metodologiska begrepp.
Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet, den hermeneutiska tolknings- och förståelseakten
samt hermeneutikens förmedlingsproblem och hur dessa gjorts gällande i författandet av
studien redogörs för.

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet
Den insamlade empirin och tolkningarna av dessa står i enlighet med föreliggande studies
syfte – det vill säga att de i hög utsträckning ger uttryck för hederskulturens centrala
empiriska komponent, negativ ryktesspridning. Nyttjandet av respondent-/deltagarvalidering
ökar studiens validitet ytterligare. Av dessa anledningar har studien ett högt
validitetsanspråk.
Hermeneutikens förmedlingsproblem är förbunden med en studies reliabilitet
(Ödman, 2007). Valet av språkbruk gjordes i syfte att uppnå transparens i studien. Vidare
presenteras min förförståelse, de analytiska verktyg vilka använts och de resonemang som
förs vilket stärker föreliggande studies reliabilitet då detta förfarandesätt är i enlighet med
den hermeneutiska öppenhetsprincipen med hänsyn till förmedlingsproblemen (Ödman,
2007).
Kvalitativt erhållna forskningsresultat betraktas generellt sakna möjlighet till
anspråk på generaliserbarhet (Silverman, 2011; Bryman, 2011; Kvale, 1997). Föreliggande
studie gör trots detta anspråk på generaliserbarhet till följd av vad Bryman (2011, s. 169)
menar att Mitchell kallar för dess ”bindande kraft i det teoretiska tänkandet” – så kallad
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teoretisk/analytisk generaliserbarhet, vad Alasuutari (1995) kallar för extrapolering, med
vilken föreliggande studies generaliserbarhet betraktas utifrån relationen mellan urval och
teoretiska förslag snarare än relationen mellan urval och populationer (Silverman, 2011).
Detta innebär att intervjupersonernas upplevelser och uppfattningar om
hederskontextualiserad negativ ryktesspridning inte är generaliserbara. Däremot tillåter
informationen om ryktesspridningens funktion och kollektivets mekanik –
ryktesspridningens relation till den kollektiva arenan och dess inverkan på förekomsten av
hedersrelaterat våld och förtryck, vilken tillhandahållits mig genom intervjupersonernas
utsagor, en förståelse av det sociala fenomenet ifråga. Föreliggande studie gör här anspråk
på en hög nivå av generaliserbarhet. Vidare tolkar jag intervjupersonernas samstämmighet
som stärkande av generaliserbarheten.

Den hermeneutiska tolknings- och förståelseakten
Den hermeneutiskt orienterade forskaren pendlar intuitivt mellan del och helhet, vilket
kännetecknar förståelsen och bidrar till en förskjutning av förståelsehorisonten (Ödman,
2007). Med denna hermeneutiska cirkel/spiral klarnar helhetsbilden till följd av att
studieobjektets enskilda delar ges en tydligare innebörd, det rör sig om relationen mellan
hermeneutikens förförståelse och del/helhetsprincip (Ödman, 2007). Empirin och dess
tolkningar ska överensstämma med helheten. Denna hermeneutiska helhetsbild ska därefter
förmedlas. Jag pendlade mellan att fokusera på enstaka delar till att fokusera på dennes
subjektiva abstrakta uppfattning och tolkning av studieobjektet som helhet, vilken
fördjupades till följd av att pendlandet upprepades och återupprepades. I föreliggande studie
förmedlas en helhetsbild av studieobjektet – hederskontextualiserad negativ ryktesspridning
– där empirins mindre beståndsdelar, bland andra hedersbegreppet, individuell rädsla,
kollektivets normsystem och uppsättningar av repressalier utmärkt beståndsdelar som
offentligheten, den kollektiva arenan, ryktesspridningens funktion och förekomsten av
hedersrelaterat våld och förtryck vilka tillsammans utgör den helhet som därefter presenteras
– ryktesspridningens betydelse för den kollektiva arenan och hedersrelaterat våld och
förtryck. Samtliga beståndsdelar är här sammanfallande med helheten.

Hermeneutikens förmedlingsproblem
En av förmedlingsproblemets centrala aspekter utgörs av forskarens förmåga att presentera
sin framställning till fördel för läsarens förståelse; att i studien presentera dess innehåll
genom en meningsfull struktur i vilken ett klart givet inre sammanhang framträder (Ödman,
2007). Jag har valt att inledningsvis redogöra för dennes förförståelse delvis i syfte att ge
läsare möjligheten att tillskansa sig tillräcklig teoretisk kunskap kring, för studien, relevanta
begrepp i förhoppning om att resultatredovisningens och analysens innehåll enklare ska
kunna integreras hos läsaren. Vidare är presentationen av föreliggande studies empiri och
analys utformat på sådant vis att studieobjektets mindre beståndsdelar avhandlas
inledningsvis för att avslutningsvis mynna ut i presentationen av samspelet mellan
studieobjektets fyra större beståndsdelar – ryktesspridning, den kollektiva arenan,
offentlighetens öga och hedersrelaterat våld och förtryck. Slutsatser och diskussion är
därefter strukturerad utifrån föreliggande studies frågeställningar. På sådana vis är det min
bedömning att läsare ges vad Ödman (2007) kallar för ”referenser till mottagarens
självförståelse och självreflexion”, med vilka uttolkarens förståelse blir överförbar till
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mottagaren. Vidare har valet av att använda vissa grafiska hjälpmedel i olika delar av
studien gjorts i syfte att öka läsares förståelse.

Studiens praktiska implikationer
Otillräcklig teoretisk kunskap kring hedersrelaterat våld och förtryck medför en osäkerhet
bland utredare i bemötandet, handläggningen och bedömningen av hedersrelaterade ärenden
inom socialtjänsten vilket medför att det professionella ingripandet antingen blir otillräckligt
eller alltför häftigt (Socialstyrelsen, 2014; Pérez, 2014; Baianstovu, 2012). Socialstyrelsen
(2014) riktar kritik mot flertalet kommuner gällande deras hantering av hedersrelaterade
våldsärenden – ”personalen har för lite kunskap om hur hedersrelaterat våld tar sig uttryck och
hur denna typ av våld bör utredas”. Det föreligger således ett omfattande behov av att vidga
medvetenheten och kontinuerligt öka kompetensen, däribland det teoretiska kunnandet, hos
personal inom bland annat socialtjänst (ibid.; SOU 2014:49; Bak, 2013). Föreliggande studie
har framställts i syfte att erbjuda den teoretiska kunskap som här efterfrågas, vilken krävs för
en adekvat förståelse av hedersrelaterat våld och förtryck med utgångspunkt i
hederskontextualiserad negativ ryktesspridning. Studien fastslår ryktesspridningens
avgörande betydelse för förtrycket och våldet och bör av den anledningen ses och hanteras
som en avgörande faktor i utrednings- och bedömningsarbetet av hedersrelaterade ärenden
för socialtjänst. Studiet av ryktesspridning har möjliggjort en helhetsbild av
hedersproblematiken vilken häri presenterats. Denna studie bör ses som ett teoretiskt
hjälpmedel för bland andra utredare inom socialtjänst i det komplexa åtagandet att bedöma
huruvida ärendets huvudperson enbart är begränsad i ett socialt sammanhang som reagerar
på dennes ungdomliga frigörelseprocess med en uppsättning av auktoritära
gränssättningsmetoder eller om det rör sig om en fångenskap i en kollektiv vålds- och
förtryckarmekanism.
Vid de ärenden i vilka exempelvis en förälder av irakiskt ursprung misshandlar
sin dotter till följd av dennes antydda sexuella relation med en vän av motsatt kön åberopas
hedersrelaterat våld och förtryck av utredare inom socialtjänst. Däremot finns de fall där
föräldern i fråga inte slår för ögonen som ser, det vill säga att misshandeln ifråga sker inom
ett kollektivt sammanhang där ryktesspridning inte fyller den funktion med vilken
offentligheten varskos. Där föräldrarnas/familjens/släktens positionering inom deras
kollektiva arenas status-/makthierarki inte påverkas av dotterns eventuella eller faktiska
avvikelse eller förälderns motreaktion. Där misshandeln sker i ett sammanhang där
normbrottet inte kollektivt anses befoga repressalier vilka faller inom ramen för vad som
konstituerar hedersrelaterat våld och förtryck. Vid dessa fall rör det sig ”enbart” om en
misshandlande förälder vilken har sitt ursprung i Irak. Föreliggande studie redogör för
ryktesspridningens betydelse och samspelet mellan offentlighetens individbedömning och
förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck samt definitionsförtydligandet av den
kollektiva arenan och hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa är tillräcklig teoretisk kunskap
för utredare inom socialtjänst att särskilja på ärenden vilka faller inom ramen för vad som
bör ses som hedersrelaterade ärenden och vilka som faller utanför – det vill säga att bedöma
huruvida ärendets huvudperson enbart är begränsad i ett socialt sammanhang som reagerar
på dennes ungdomliga frigörelseprocess med en uppsättning av auktoritära
gränssättningsmetoder eller om det rör sig om en fångenskap i en kollektiv vålds- och
förtryckarmekanism.
I uppgiften för socialtjänstens handläggare att identifiera våld och bedöma behov av stöd
och skydd i samband med våldsutsatthet, inom hedersrelaterade ärenden, hänvisar
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Socialstyrelsen (2013a, 2014) till vissa standardiserade bedömningsmetoder som stöd och
komplement i utredningsarbetet. Däribland PATRIARK, en metodisk checklista vilken är
specifikt framtagen för hedersrelaterade ärenden (ibid.; Kropp, Belfrage & Hart, 2013).
Föreliggande studie ifrågasätter starkt PATRIARKs legitimitet och funktionalitet till följd av
att den inte tar hänsyn till hederskontextualiserad negativ ryktesspridning. Uteblivande av
erkännande av ryktesspridningens betydelse i hedersrelaterade ärenden vittnar om bristande
teoretisk kunskap kring hedersrelaterat våld och förtryck – problematiken är fullständigt
beroende av ryktesspridning. Hur kan kravet på kvalité och rättssäkerhet i handläggningen
av en anmälan/ansökan tillgodoses när en nyckelfaktor för hedersrelaterat våld och förtryck
– ryktesspridning – inte tas hänsyn till? Och hur kan en klients hotbild definieras om inte
ryktesspridning adresseras? Socialstyrelsens tillsynsrapport (2009) visade att 34 kommuner
av 80 undersökta hade PATRIARK att tillgå i sitt utredningsarbete. Att betrakta den
kollektiva arenan i egenskap av individer tillhörande samma gemenskap vilka delar den
mentalitet som förordar efterlevande av den status-/makthierarki som premierar
hedersrelaterat våld och förtryck är betydelsefull om inte direkt avgörande för en adekvat
förståelse. Betraktandet av den kollektiva arenan i egenskap av multipla
hedersvåldshandlande förövare är otillräcklig. Frågor som – Hur den/de
hedersvåldshandlande förhåller sig till offentlighetens individbedömning – offentlighetens
öga? Vilka individer i den sociala omgivningen som bidrar till det individuellt/kollektivt
upplevda trycket på att hedersvåldshandla? För vem slår handen? – är exempel på frågor
vilka är av betydelse i handläggningen av hedersrelaterade ärenden inom socialtjänst.
Vidare tycks det finnas en relevans i att utredare inte enbart bör etikettera ett
ärende som hedersrelaterat utan bör även kartlägga vilka kollektivmedlemmar som
sympatiserar med den mentalitet som förespråkar hedersrelaterat våld och förtryck – vilka
som betraktar handlingar som faller inom ramen för hedersrelaterat våld och förtryck som
legitima verktyg i kampen inom status-/makthierarkin. Hotbilden blir på sådant vis tydligare.
Frågor som – Hur många är dessa till antalet? Vart bor de? – är relevanta vid kartläggnignen
av trycket på den eller de personer som hedersvåldshandlar mot den hjälpsökande. Vid de
fall dessa kollektivmedlemmar kartläggs och deras relation till – inverkan på/möjlighet till
inverkan på – den hedersvåldshandlande individen skulle en djupare förståelse för den
hjälpsökandes form av hedersrelaterat våld och förtryck uppnås. Detta innebär rimligen
fördelar i valet av adekvat insats och att arbeta med de hedersvåldshandlandes möjligheter
till motstånd mot detta genererade tryck är rimligen fördelaktigt i behandlingsarbete.

Förslag till vidare forskning
Vad avser förslag till vidare forskning anser jag att kvalitativa studier kring
nyckelkomponenter bakom hedersrelaterad problematik är behövliga i syfte att ytterligare
kartlägga fenomenet. Hur ryktesspridning preventivt ska bemötas och hanteras i arbete mot
hedersrelaterat våld och förtryck är betydelsefullt likväl hur hedersvåldshandlande individers
förhållningssätt gentemot det individuellt och kollektivt genererade trycket om
hedersvåldshandlande kan arbetas med i behandling.. Föreliggande studie redogör för
samspelet mellan flertalet, inom hedersrelaterat våld och förtryck, nyckelkomponenter.
Denna teoretiska kunskap är avgörande i rollen som handläggare och bör användas i
ärendehanteringen inom socialtjänst. Jag anser att det föreligger ett omfattande behov av
kunskap om hur ryktesspridningens betydelse konkret kan implementeras i utredares
förfarandesätt. Utveckling av bedömningsinstrument inriktade på hedersrelaterat våld och
förtryck i vilka hedersproblematikens samtliga avgörande komponenter tas hänsyn till är
därför ett förslag till vidare forskning
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Bilaga 1 – Informationsblad vid deltagande i studien
Inledningsvis vill jag förklara att jag inser hur känsligt detta ämne kan vara för dig och det är
min förhoppning om att Du känner att Din integritet och vilja respekteras.
Syftet med denna studie är att undersöka så kallat hedersrelaterat våld och förtryck: negativ
ryktesspridning och dess betydelse för det upplevda våldet.
Kriterium för deltagande i studien är: intervjuperson i ålder mellan 18 – 25 år med långvarig
subjektiv erfarenhet av hedersrelaterat våld och förtryck.
Intervjuerna kommer att ske via telefon och samtalet kommer att spelas in. Efter det kommer
inspelningen att transkriberas - skrivas av på dator. Förhoppningen är att ingen kommer att
kunna identifiera Dig som deltagare i denna studie. Jag kommer att försäkra mig om detta på
följande sätt:
Jag kommer att helt avstå från att nämna Dig vid ditt riktiga namn och istället
använda mig av påhittade namn som vi kommer överens om vid intervjutillfället,
Jag kommer att helt avstå från att skriva ut information från samtalet som Du
känner dig obekväm med. Jag kommer att maila Dig transkriberingen av samtalet
som Du får möjlighet att läsa igenom och markera stycken i texten, som Du finner
vara för avslöjande, som jag sedan utelämnar när jag skriver uppsatsen,
Jag kommer att förvara ljudinspelningen på sådant sätt att enbart jag har tillgång till
dem. Efter det att samtalet transkriberats kommer jag att radera ljudinspelningarna
och efter det att uppsatsen är färdigskriven kommer jag att radera
transkriberingarna – inga spår av samtalen kommer att finnas kvar.
Den information som jag samlar in från Dig kommer alltså att behandlas konfidentiellt och
ingen kommer att veta med säkerhet, genom att läsa studiens resultat, att just Du har deltagit.
Du har, under intervjun, alltid rätt att avstå från att svara på frågor om Du av någon
anledning känner att Du inte skulle vilja svara och detta utan att behöva motivera varför. Du
har också alltid rätt att, om du känner för det, avbryta intervjun helt och även detta utan att
behöva motivera varför. Om Du väljer att göra detta så kommer det inte att innebära några
negativa konsekvenser för din del. Du har även möjlighet att efter genomförd intervju
avbryta ditt deltagande som intervjuperson. Om Du väljer att göra så kommer det inte att
innebära några negativa konsekvenser för din del. Ditt deltagande är helt frivilligt!
Skulle det vara så att Du har några frågor innan, under eller efter intervjun kring vad som
står på detta informationsblad svarar jag gärna på dem.
Tack för ditt deltagande!
Jonas Laouini
Magisterutbildning i Socialt arbete, Örebro Universitet

59

Bilaga 2 – Semi-strukturerad intervjuguide
Vad heter du?
Man/kvinna
Hur gammal är du?
Vart kommer du ifrån?
Fiktivt namn…
Vilken sorts hedersvåld och förtryck har du utsatts för?
Vad är/innebär heder?
Vad är/innebär skam ?
Vad är/innebär rykte?
Vad är/innebär ryktesspridning?
Skiljer sig rykten och skvaller åt?
- Om ja, varför/hur?
Vad tycker du om ryktesspridning? Vad känner du inför ryktesspridning?
Hur vanligt är det med ryktesspridning?
Hur sprids rykten?
Har du blivit föremål för ryktesspridning?
-‐ Vad sades?
-‐ Vilka sade det?
-‐ Vilka hörde det?
-‐ Hur kommer det sig att just de hörde ryktet?
-‐ Hur upplevde du det?
-‐ Varför ryktades det om dig?
-‐ Vad hände efter ryktena/vilka blev konsekvenserna?
Har du spridit rykten?
-‐ Vad sade du?
-‐ Till vem/vilka sade du det?
-‐ Förde du vidare det?
-‐ Hur upplevde du att sprida rykten?
-‐ Varför spred du rykten?
-‐ Vad hände efter ryktena/vilka blev konsekvenserna?
Hur vanligt förekommande är rykten om individer / rykten om familjer?
Har du något exempel på ryktesspridning där rykten resulterat i konsekvenser?
Hur ser din familj på rykte?
Vad tycker din familj om ryktesspridning?
Hur ser din släkt på rykte?
Vad tycker din släkt om ryktesspridning?
Hur ser dina landsmän/kulturellt likasinnade på rykte?
Vad tycker dina landsmän/kulturellt likasinnade om ryktesspridning?
Har du några tankar kring ryktesspridning? Något som vi kanske inte diskuterat idag, men som
du tycker är intressant och/eller bra för mig att veta.
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